ศูนย์ ส่งเสริมวัฒนธรรมโนรา

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

โดย
นายอัศนัย เล่ งอี้

วิทยานิพนธ์ นี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2556
ลิขสิ ทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศูนย์ ส่งเสริมวัฒนธรรมโนรา

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส
โดย
นายอัศนัย เล่ งอี้

วิทยานิพนธ์ นี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2556
ลิขสิ ทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

NORA CULTURAL CENTER

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส
By
Mr. Asanai Lenghee

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
Master of Architecture Program in Thai Architecture
Department of Architecture and Related Arts
Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2013
Copyright of Graduate School, Silpakorn University

53053203 : สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมไทย
คาสาคัญ : สถาปั ตยกรรมสาธารณะลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันตก/วัฒนธรรมโนรา
อัศนัย เล่งอี้ : ศูนย์ส่งเสริ มวัฒนธรรมโนรา. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : อ.วนิดา
พึ่งสุนทร. 251 หน้า
การศึกษาทาวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ เป็ นการทดลองทาการศึกษาการออกแบบสถาปั ตยกรรมด้วย
กระบวนการตั้งต้นที่อาศัยข้อมูลงานวิจยั ด้าน ประวัติศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ใน
การศึกษากิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น การละเล่นโนรา และการละเล่นโนราโรงครู มุ่งศึกษาในประเด็น
เรื่ องกิจกรรมการใช้พ้นื ที่เฉพาะของวัฒนธรรมโนราที่มี ความเชื่อเรื่ องตายายโนรา ประเพณี โนราโรง
ครู อันเป็ นกิจกรรมสาธารณะของคนลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการศึกษาลักษณะทาง
สถาปั ตยกรรมที่เป็ นอาคารสาธารณะของพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา กรณี ศึกษา โรงโนรา, โรงครู ,
อุโบสถ, โรงธรรม และศาลา มุ่งศึกษาในประเด็นเรื่ องลักษณะทางสถาปั ตยกรรม ที่ได้อิทธิพลต่างๆ ใน
พื้นที่ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมโนรา ซึ่งเกิดจากกลุ่มคนที่อยูใ่ นพื้นที่ดงั่ เดิม จากนั้นจึงนา
ข้อสรุ ปดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์สรุ ปโปรแกรมเพือ่ การออกแบบสถาปั ตยกรรมในขั้นถัดไป
ผลการศึกษาและการออกแบบ แสดงถึงที่วา่ งทางสถาปั ตยกรรมในลักษณะที่สมั พันธ์ไปกับ
สภาพแวดล้อมธรรมชาติ โดยอาศัยการใช้ที่วา่ งที่เป็ นสาธารณะของท้องถิ่นเดิมในอดีตมาออกแบบ
ตั้งแต่หน่วยเล็กที่สุดของที่วา่ งไปจนถึงหน่วยใหญ่ระดับผังโครงการ มีรูปแบบที่เรี ยบง่าย สวยงาม การ
ดูแลของคนในพื้นที่ง่าย ลดการใช้พลังงานในอาคาร และประยุกต์ให้เข้ากับสภาวะของวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในปั จจุบนั โดยยังคงแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของงานสถาปั ตยกรรมท้องถิ่นไว้ได้ การออกแบบ
ครั้งนี้เป็ นการทอลองออกแบบจากแนวทางเลือกหนึ่ง โดยยังมีอีกหลายทางเลือกที่สามารถนามาใช้
ออกแบบเพือ่ ให้งานสถาปั ตยกรรมสามารถช่วยเสริ มสร้างความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

ภาควิชาศิลปะสถาปั ตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา ......................................
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ......................................

ง

ปี การศึกษา 2556

53053203 : MAJOR : (THAI ARCHITECTURE)
KEY WORD: NORA CULTURAL
ASANAI LENGHEE : NORA CULTURAL CENTER. THESIS ADVISOR : WANIDA
PERNGSUNTHRON. 251 pp.
This dissertation is a pilot architectural study that design project based on document
research of history, human science, and social science covering the study of cultural activities such as
Nora performance and Nora Rong Kru performance. It emphasized in the specific activities’ utility
area of Nora culture consisting of respect ritual toward their ancestor worship (Ta-Yai Nora or
Grandfather and Grandmother Nora) and Nora Rong Kru Ritual which are the public activities’ area
of people around Songkla Lake Basin. These caused the architectural study of public buildings at
Songkla Lake Basin. The case study is made up of the architectural structure of Nora Hall, Kru Hall,
Ubosot, Sermon Pavilion and Pavilion affected and related to Nora culture which was came from
local people. The conclusion, then, was analyzed for the architectural design process.
The result of the study and design showed that the architectural space relates to the natural
environment. The space of old vernacular architecture was used for the smallest space design to the
biggest one such as project plan. The design pattern was simple, beautiful, easy to take care, reducing
use of indoor energy and applying to suit for recent local culture. It, however, shows the identity of
vernacular architecture. This design is one of several options using for other architectural designs
which help to promote the future cultural understanding.
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11 แสดงระยะความสัมพันธ์ ของบุคคล (การดูแบบระยะใกล้ ) ...................................
12 แสดงระยะความสัมพันธ์ ของบุคคล (การดูแบบระยะไกล) ...................................
13 แสดงพื ้นที่ใช้ สอยส่วนนิทรรศการทางวัฒนธรรมโนรา .........................................
14 แสดงพื ้นที่ใช้ สอยส่วนนิทรรศการทางวัฒนธรรมโนรา (ต่อ) ..................................
15 แสดงพื ้นที่ใช้ สอยส่วนนิทรรศการทางวัฒนธรรมโนรา .........................................
16 แสดงการหาพื ้นที่สว่ นสานักงาน.......................................................................
17 แสดงพื ้นที่ใช้ งานของกิจกรรมทางด้ านวัฒนธรรม ...............................................
18 แสดงพื ้นที่ใช้ งานของส่วนสนับสนุนทางด้ านวัฒนธรรม .......................................
19 แสดงพื ้นที่ใช้ งานของฝ่ ายบริ หารของโครงการ ....................................................
20 แสดงพื ้นที่ใช้ งานของส่วนบริ การ และอาคารสถานที่ ..........................................
21 แสดงอัตราส่วนสุขภัณฑ์/คน ในอาคารสาธารณะ ...............................................
22 แสดงปริ มาณไฟฟ้ าเทียบกับพื ้นที่ .....................................................................
23 แสดงปริ มาณเครื่ องปรับอากาศเทียบกับพื ้นที่ ....................................................
24 แสดงปริ มาณ (Cooling Tower) เทียบกับพื ้นที่ ..................................................
25 แสดงปริ มาณน ้าเทียบกับพื ้นที่ .........................................................................
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ตารางที่
26 แสดงสรุปพื ้นที่โครงการ ..................................................................................
27 แสดงกลุม่ วัฒนธรรมโนราสายดัง่ เดิมรอบลุม่ น ้าทะเลสาบ ...................................
28 แสดงกลุม่ ย่านวัฒนธรรมชุมชนโบราณรอบลุม่ น ้าทะเลสาบ.................................
29 แสดงการเข้ าถึงลุม่ น ้าทะเลสาบ .......................................................................
30 แสดงจานวนนักท่องเที่ยวของจังหวัดรอบลุม่ ทะเลสาบ .......................................
31 แสดงราคาที่ดิน รอบลุม่ น ้าทะเลสาบ ................................................................
32 แสดงสถานศึกษาทุกระดับรอบลุม่ น ้าทะเลสาบ ..................................................
33 แสดงภูมิอากาศของชุมชนสาคัญรอบลุม่ น ้าทะเลสาบ .........................................
34 แสดงเกณฑ์การให้ คะแนนเลือกจังหวัดทัง้ 3 จังหวัด ...........................................
35 แสดงย่านวัฒนธรรมชุมชนสาคัญดัง่ เดิมของพื ้นที่จงั หวัดพัทลุง ............................
36 แสดงการคมนาคมการเข้ าถึงเพื่อหาที่ตงโครงการ
ั้
..............................................
37 แสดงสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวมาเยือนของจังหวัดพัทลุง .........................................
38 แสดงราคาที่ดินที่เหมาะสมในการตังโครงการ
้
....................................................
39 แสดงสภาพภูมิอากาศของพื ้นที่แนวติดต่อกับทะเลสาบ ......................................
40 แสดงการเลือกย่านที่ตงโครงการ
ั้
......................................................................
41 แสดงประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการนาไปใช้ ............................................
42 แสดงประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการนาไปใช้ (ต่อ) ....................................
43 แสดงค่าน ้าหนักในการเลือกที่ตงโครงการ..........................................................
ั้
44 แสดงเกณฑ์ในการเลือกที่ตงโครงการ
ั้
...............................................................
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สารบัญภาพ
ภาพที่
หน้ า
1 แสดงแสดงลักษณะการละเล่นโนรากลางแจ้ ง“โนราเล่น ถวายรัชกาลที่ 5
ที่วดั พระมหาธาตุวรมหาวิหาร เมืองนครศรี ธรรมราช” ................................. 2
2 แสดงภาพลักษณะโรงชัว่ คราวของโนรารุ่นเก่า ................................................... 2
3 แสดงภาพลักษณะโรงโนราในปั จจุบนั ............................................................... 3
4 ภาพแสดงลักษณะโรงเพื่อประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู ....................................... 3
5 ภาพแสดงการจัดผังการแสดงโนราประยุกต์ ....................................................... 7
6 ภาพแสดงเทริ ด .............................................................................................. 25
7 ภาพแสดงเครื่ องลูกปั ด .................................................................................... 25
8 ภาพแสดงปี กนกแอ่น ...................................................................................... 25
9 ภาพแสดงทับทรวงห้ อยคอ ............................................................................... 26
10 ภาพแสดงหางหงส์ ......................................................................................... 26
11 ภาพแสดงหน้ าผ้ า ........................................................................................... 26
12 ภาพแสดงผ้ าห้ อย ........................................................................................... 27
13 ภาพแสดงกาไล .............................................................................................. 27
14 ภาพแสดงหน้ าพราน....................................................................................... 28
15 ภาพการแต่งกายตอนแสดงโนรา....................................................................... 28
16 ภาพแสดงการตีทบั ......................................................................................... 29
17 ภาพแสดงการตีกลอง ...................................................................................... 30
18 ภาพแสดงการเป่ าปี่ ........................................................................................ 30
19 ภาพแสดงการตีโหม่งกับตีฉิ่ง ............................................................................ 31
20 ภาพแสดงแตระ ............................................................................................. 31
21 ภาพแสดงซอ ................................................................................................ 31
22 ภาพแสดงโนราตัวอ่อนรุ่นเยาว์ ......................................................................... 34
23 ภาพแสดงนางรารุ่นใหญ่วา่ บท ......................................................................... 35
24 ภาพแสดงพรานออก....................................................................................... 35
25 ภาพแสดงขันตอนการแสดงโนราโรงเดี
้
ยว .......................................................... 36
26 ภาพแสดงราเฆี่ยนพราย เยียบลูกมะนาว .......................................................... 40
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ภาพแสดงราขอเทริ ด .......................................................................................
ภาพแสดงราทาบทและเล่นคาพรัด ...................................................................
ภาพแสดงขันตอนการแสดงโนราประชั
้
น ............................................................
ภาพแสดงยันต์เต่าเลือน ใช้ สาหรับวิ่งราของนางรา ในพิธีคล้ องหงส์ ......................
แสดงลักษณะการละเล่นโนรากลางแจ้ ง .............................................................
แสดงภาพลักษณะโรงชัว่ คราวของโนรารุ่นเก่า ...................................................
ภาพแสดงโรงโนราแสดงบนพื ้นดิน แบบเปิ ดโล่ง เริ่ มมีที่พกั โนรา ...........................
ภาพแสดงโรงโนราแสดงบนพื ้นดิน แบบเปิ ดโล่ง เริ่ มมีที่พกั โนรา ...........................
ภาพแสดงโรงโนราเริ่ มมีการยกพื ้น เวทีเปิ ดโล่ง ยังคงมีสว่ นที่พกั กับส่วนแสดง ........
ภาพแสดงโรงโนราเริ่ มมีการยกพื ้น เวทีเปิ ดโล่ง ยังคงมีสว่ นที่พกั กับส่วนแสดง ........
ภาพแสดงลักษณะ “ศาล” หรื อ “พาไล” วางเครื่ องบูชา ครูหมอ ............................
ภาพแสดงลักษณะโรงเพื่อประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู .......................................
ภาพแสดงแนวคิดวิธีการวิจยั ............................................................................
ภาพแสดงโรงลักษณะโรงมหรสพแบบสาเร็ จรูป ..................................................
ภาพแสดงพื ้นที่ควบคุมเสียง .............................................................................
ภาพแสดงการใช้ พื ้นที่โรงโนราโรงครู .................................................................
ภาพแสดงผังบริ เวณกิจกรรมของคนของงานโนราโรงครู .......................................
ภาพแสดงผังพื ้นที่ของนักแสดงมหรสพโนรา ในปั จจุบนั ......................................
ภาพแสดงผังพื ้นที่ของผู้ชมการแสดงมหรสพโนรา ในปั จจุบนั ...............................
ภาพแสดงผังพื ้นที่งานพิธีกรรมโนราโรงครู ในปั จจุบนั .........................................
ภาพแสดงผังพื ้นที่โรงประชัน ในงานโนราโรงครู ..................................................
ภาพแสดงผังพื ้นที่โรงโนราโรงครู ......................................................................
ภาพแสดงรูปตัดการใช้ พื ้นที่ของโรงโนราโรงครู ...................................................
ภาพแสดงผังมหรสพโนราในปั จจุบนั .................................................................
ภาพแสดงปั ญหาของโรงโนรา ...........................................................................
ภาพแสดงการจัดผังการแสดงโนรากลางแจ้ ง .....................................................
ภาพแสดงการจัดผังการแสดงโนราในอาคารเปิ ดโล่ง ...........................................
ภาพแสดงการจัดผังการแสดงโนราในอาคารเปิ ดโล่ง ...........................................
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ภาพแสดงการจัดผังการแสดงโนราในอาคารเปิ ดโล่ง ...........................................
ภาพแสดงการจัดผังการแสดงโรงมหรสพโนรา ...................................................
ภาพแสดงการจัดผังการแสดงโนราในอาคารเปิ ดโล่ง ...........................................
ภาพแสดงรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมบริ เวณทะเลสาบที่เป็ นอาคารสาธารณะ ........
ภาพแสดงลักษณะด้ านหน้ าของมณฑป วัดเขียนบางแก้ ว ....................................
ภาพแสดงลักษณะด้ านหน้ าโรงธรรม วัดเขียนบางแก้ ว ........................................
ภาพแสดงลักษณะด้ านหน้ าของศาลาท่าน ้า วัดเขียนบางแก้ ว ..............................
ภาพแสดงลักษณะพระอุโบสถโถง วัดน ้าขาวใน .................................................
ภาพแสดงลักษณะอุโบสถ วัดทะเลน้ อย .............................................................
ภาพแสดงลักษณะศาลาพัก วัดทะเลน้ อย ..........................................................
ภาพแสดงลักษณะพระอุโบสถ วัดไทรงาม (ทะเลน้ อย) ........................................
ภาพแสดงลักษณะอุโบสถ วัดยางงาม...............................................................
ภาพแสดงลักษณะองค์ประกอบของอุโบสถ วัดยางงาม .......................................
ภาพแสดงลักษณะด้ านข้ างของอุโบสถ วัดยางงาม .............................................
ภาพแสดงลักษณะอุโบสถ วัดวิหารเบิก..............................................................
ภาพแสดงลักษณะศาลา วัดวิหารเบิก ...............................................................
ภาพแสดงการให้ ความสาคัญของอาคารในระดับที่แตกต่างกัน โดยอาคารหลังคา 2
ซ้ อนจะมีความความสาคัญกว่า ................................................................
ภาพแสดงลักษณะฐานอาคาร ไม่ยกสูง ซึง่ เป็ นลักษณะสืบทอดแบบพื ้นถิ่นที่มี
มาแต่เดิม ..............................................................................................
ภาพแสดงพัฒนาการก่อสร้ างอาคาร โดยพระอุโบสถประมาณสมัยรัชกาลที่3-4
โดยใช้ เสา/ผนังก่ออิฐถือปูน......................................................................
ภาพลักษณะการซ้ อนชันหลั
้ งคา 3 ตับ (รวมตับชายคา) เป็ นลักษณะเด่นของ
ทรงหลังคาในเขตจังหวัดพัทลุง .................................................................
ภาพแสดงแบบขยายพนักระเบียง 1...................................................................
ภาพแสดงแบบขยายพนักระเบียง 2 ..................................................................
ภาพแสดงแบบขยายฐานพระอุโบสถ .................................................................
ภาพแสดงแบบขยายหน้ าบัน ...........................................................................
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ภาพแสดงแบบขยายตีนเสา .............................................................................
ภาพแสดงแบบขยายซุ้มหน้ าต่าง ......................................................................
ภาพแสดงแบบขยายซุ้มประตู ..........................................................................
ภาพแสดงแบบขยายหน้ าบัน-เครื่ องลายอง .......................................................
ภาพแสดงแก่นของพิธีกรรมโนราโรงครู ..............................................................
ภาพแสดงโปรแกรมการแสดงของโครงการ ........................................................
ภาพแสดงกลุม่ ผู้ใช้ ในโครงการ .........................................................................
ภาพแสดงโครงสร้ างการบริ หารงาน...................................................................
ภาพแสดงภาพการละเล่นโนรา ........................................................................
ภาพแสดง Function โครงการ ...........................................................................
ภาพแสดงแผนที่ลมุ่ น ้าทะเลสาบที่มีจงั หวัด 3 จังหวัดโดยรอบ ..............................
ภาพแสดงสายตระกูลโนราที่มีชื่อเสียง ..............................................................
ภาพแสดงความหนาแน่นของกลุม่ วัฒนธรรมโนรา ..............................................
ภาพแสดงความหนาแน่นทางวัฒนธรรมชุมชนของพื ้นที่จงั หวัดพัทลุง ...................
ภาพแสดงแหล่งตานานเรื่ องเล่าของโนรา ...........................................................
ภาพแสดงถึงอาชีพเกษตรกรรมที่อยูบ่ ริ เวณลุม่ ทะเลสาบมากที่สดุ คือ การปลูกข้ าว
(อาชีพ ทานา มีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กบั วัฒนธรรมโนราทังฤดู
้ กาลในแต่ละปี
และวิถีชีวิตกลุม่ โนรา) .............................................................................
ภาพแสดงการคมนาคมเข้ าถึงลุม่ น ้าทะเลสาบ ...................................................
ภาพแสดงการผันแปรของปริ มาณน ้าฝนรายเดือนในแต่ละลุม่ น ้าย่อยของ
ลุม่ ทะเลสาบ ..........................................................................................
ภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดพัทลุง .................................................
ภาพแสดงลักษณะภูมิอากาศเฉลีย่ ในรอบปี ของจังหวัดพัทลุง ...............................
ภาพแสดงย่านวัฒนธรรมของชุมชนสาคัญของจังหวัดพัทลุง ................................
ภาพแสดงแผนที่จงั หวัดพัทลุง ..........................................................................
ภาพแสดงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการของเทศบาลอาเภอเมืองพัทลุง ........
ภาพแสดงความหนาแน่นทางวัฒนธรรมของชุมชนคลองลาปา โดยบอกเป็ นผังสี ...
ภาพแสดงมุมมองชุมชนคลองลาปาด้ านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของสะพาน
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
วัฒนธรรมโนรา มีความสาคัญในด้ าน ศิลปะ การละเล่น พิธีกรรม อันเป็ นสัญลักษณ์
ของวัฒนธรรมคนไทยภาคใต้ อย่างหนึง่ ที่เกี่ยวข้ องกับสังคมพื ้นบ้ าน วัฒนธรรมโนราจึงเป็ นส่วน
หนึง่ ของชีวิตจิตใจ มีความหมาย อีกทังสะท้
้ อนให้ เห็นคุณค่าในด้ านความคิด ความเชื่อและวิถีชีวิต
ของคนในท้ องถิ่น การละเล่นแทบทุกชนิดยังมีลกั ษณะเป็ นสือ่ พื ้นบ้ าน (folk media) อยูใ่ นตัว ทา
หน้ าที่ทงรายงานข่
ั้
าวสาร พบปะ ให้ การศึกษา ดารงรักษาบรรทัดฐานของสังคม สร้ างความเข้ าใจ
ระหว่างบุคคลและที่สาคัญยังเป็ นเครื่ องมือทางสังคมที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้ านเองด้ วย จึง
เกิดการสนับสนุนของกลุม่ โนราเอง กระทรวงวัฒนธรรม ทาให้ บรรจุอยูใ่ นแผนพัฒนากลุม่ จังหวัด
ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก, นโยบายการพัฒนา ของจังหวัดพัทลุง และยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
พัฒนา ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดพัทลุง ให้ เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื น้ ฟู วัฒนธรรมโนรานี ้
ขึ ้น โดยคนในพื ้นที่เป็ นคนจัดการดูแลสัง่ สอนภูมิปัญญาการละเล่นโนราให้ แก่เด็กเยาชน รวมทังหา
้
รายได้ ด้วยการละเล่นโนราให้ นกั ท่องเที่ยวชมเพื่อเศรษฐกิจที่ดีของจังหวัดพัทลุงต่อไป
การละเล่นโนรามีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ 2 ประการคือ การละเล่นเพื่อความบันเทิงและ
การละเล่นเชิงพิธีกรรม โนรานิยมเล่นกันมากในจังหวัดนครศรี ธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา ส่วน
จังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้ เช่น สุราษฎร์ ธานี ชุมพรและระนองจะแสดงโนราหอย โนราโกลน และ
ปั ตตานี นราธิวาส สตูล เป็ นการแสดงโนราแขก นอกจากนี ้พบว่าผลการศึกษาวิจยั หลายเรื่ องกล่าว
ตรงกันว่าบริ เวณทะเลสาบสงขลาทังฝั
้ ่ งตะวันตก คือพัทลุง และฝั่ งตะวันออกคือสงขลา ล้ วนเป็ น
พื ้นที่ที่มีความเข้ มข้ นของศิลปิ นโนราทังสิ
้ ้น1
การวิจยั นี ้จะจัดระบบการจัดการรวมกลุม่ เช่น พื ้นที่ละเล่นโนราในร่ม , พื ้นที่จดั
พิธีกรรมโนราโรงครู , พื ้นที่ให้ ความรู้ในส่วนนิทรรศการและส่วนห้ องสมุด, พื ้นที่ฝึกอบรมการละเล่น
โนราแก่เยาวชน, พื ้นที่จาหน่ายสินค้ าโอท็อป และพื ้นที่อื่นๆ ให้ เกิดความสัมพันธ์ กนั ในแต่ละ
กิจกรรม ในการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมโนราต่อไป
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นภสมน นิจรันดร, “โนรา:สัญลักษณ์ พิธีกรรม อัตลักษณ์คนใต้ รอบลุม่ ทะเลสาบ
สงขลายุคโลกาภิวตั น์ ”,วำรสำรสงขลำนครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ,17,2
(มีนาคม-เมษายน., 2554): 205.
1

2
การละเล่นโนราแต่เดิม มีใช้ ผ้ ลู ะเล่น 3 คน คือ นายโรง นางรา และตัวพราน ดนตรี คือ
ทับ ปี่ กลอง แตระ ฉิ่ง และโหม่ง การละเล่นมีผ้ รู ่วมการละเล่นโดยจะตอบโต้ งกันระหว่างผู้ละเล่น
จึงเกิดความสนุกสนาน มีปฏิสมั พันธ์ กนั ของสังคม การละเล่นจะนัง่ ล้ อมวงกัน สถานที่กลางแจ้ ง
และในร่ม (โรงโนราชัว่ คราว แต่ลกั ษณะแบบล้ อมวงยังคงอยู่ เนื่องจากการละเล่นโนราจะละเล่น
แบบ 360 องศา คือ ชมท่าราได้ ทกุ ทิศ) เมื่อมีโรงลิเกแบบภาคกลางเข้ ามาทาให้ โรงโนราเปลีย่ นไป
เช่น การใช้ พื ้นที่แต่งตัวของผู้หญิงหลังโร(เริ่ มมีโนราหญิง), การยกพื ้นเวทีสงู และผลเสียที่สดุ คือ
การชมการละเล่นกลายเป็ นแบบการชมการแสดงไป อีกทังชมได้
้
เฉพาะด้ านหน้ าโรงอย่าเดียว ทา
ให้ การละเล่นโนราเปลีย่ นไป การปฏิสมั พันธ์ ตอบโต้ กันระหว่างผู้ละเล่น กับผู้ร่วมการละเล่น เป็ น ผู้
แสดงกับผู้ชมการแสดงตามแบบโรงลิเกภาคกลาง

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะการละเล่นโนรากลางแจ้ ง“โนราเล่น ถวายรัชกาลที่ 5 ที่วดั พระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร เมืองนครศรี ธรรมราช”
ที่มา : สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, “โนรา” สำรำนุกรมวัฒนธรรมไทยภำคใต้ , (2529):3874

ภาพที่ 2 แสดงภาพลักษณะโรงชัว่ คราวของโนรารุ่นเก่า
ที่มา : เรื่ องเดียวกัน, หน้ าเดียวกัน
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ภาพที่ 3 แสดงภาพลักษณะโรงโนราในปั จจุบนั ซึง่ ได้ รับอิทธิพลมาจากโรงลิเกแบบภาคกลาง เป็ น
แบบเคลือ่ นย้ ายไปแสดงตามงานต่างๆ มีลกั ษณะถอดประกอบง่าย และไม่เหมาะกับหน้ าฝน
ที่มา : จากการศึกษาของผู้วิจยั
ผู้วิจยั จึงมีแนวคิดที่จะปฏิรูปการละเล่นโนราให้ มีการปฎิสมั พันธ์ กนั ตอบโต้ กนั ของ
ชาวบ้ านในพื ้นที่ลมุ่ ทะเลสาบสงขลา อันเนื่องมาจากโรงโนราที่เปลีย่ นไป อีกทังสภาพอากาศใน
้
พื ้นที่ ที่มีฝนแปดแดดสีก่ ารละเล่นโนราก็ไม่สามารถทาการละเล่นได้ จึงต้ องออกแบบโรงในร่มให้
โนรา และชาวบ้ านได้ เข้ ามาปฏิสมั พันธ์ กนั นันเอง
้
อีกแง่หนึง่ โครงการศูนย์สง่ เสริ มวัฒนธรรมโนรา
จะใช้ รูปแบบสถาปั ตยกรรมของท้ องถิ่นอันแสดงถึงความสัมพันธ์ ของคนกับสิง่ แวดล้ อมของพื ้นที่
ทังในรู
้ ปธรรม(ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องใช้ ตา่ งๆ)และนามธรรม(ความเชื่อ) มาเป็ นองค์ประกอบใน
ออกแบบโครงการเพื่อสืบสานวัฒนธรรมโนรา

ภาพที่ 4 ภาพแสดงลักษณะโรงเพื่อประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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ศูนย์สง่ เสริ มวัฒนธรรมโนรานี ้มีการส่งเสริ มในเรื่ องพิธีกรรมความเชื่อที่เรี ยกว่า โนรา
โรงครู เพื่อแสดงความเคารพต่อครูโนรา การอนุรักษ์ พิธีกรรมความเชื่อ การได้ พบปะกันของโนรา
เพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็นต่างๆในการดารงอยูข่ องวัฒนธรรมโนราต่อไป อีกทังโครงการนี
้
้ได้ มี
ส่งเสริ มและพัฒนาการแสดงโนรา โดยมีการจัดแข่งขันกันของคณะโนราเพื่อหายอดโนราที่ได้
รับคาตัดสินโดยสังคมที่มาดูการแสดงในครัง้ นัน้ ไม่เพียงแต่การแสดงเท่านันโครงการยั
้
งส่งเสริ ม
ในเรื่ องการให้ ความรู้ทางด้ านวัฒนธรรมโนรา คือ ด้ านการเรี ยนการสอนโนราให้ แก่เยาวชนโดยครู
โนรามาสอนเองในช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ และวันปิ ดภาคการศึกษา และด้ านการให้ ความรู้
ความเป็ นมาของวัฒนธรรมโนราจัดในรูปแบบนิทรรศการชัว่ คราวและถาวร โดยมีการให้ ความรู้
จากโนรา และคนจากภายนอกจะได้ เรี ยนรู้ ทาความเข้ าใจทางวัฒนธรรมโนราอย่างมีเหตุผลและ
ถูกต้ อง เกิดเป็ นการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน และสร้ างความเข้ าใจอันดีระหว่าง วัฒนธรรมโนรากับ
สังคม วัฒนธรรมโนรากับสภาพแวดล้ อม และวัฒนธรรมโนรากับนักท่องเที่ยว

ภาพที่ 5 ภาพแสดงการจัดผังการแสดงโนราประยุกต์
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2554
ความสาคัญของที่ตงโครงการ
ั้
สถานที่ตงเป็
ั ้ นหนึ่งในปั จจัยหลักที่จะส่งผลต่อ
ความสาเร็ จของศูนย์สง่ เสริ มวัฒนธรรมโนรา ซึง่ เน้ นวัฒนธรรมโนราเป็ นหลัก คือ ไม่หา่ งจาก
ประวัติความเป็ นมาของโนรา, ไม่หา่ งจากศูนย์กลางของวัฒนธรรมอื่นๆมากนัก, เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวสาคัญ, มีความหนาแน่นของการแสดงโนราทังในด้
้ านพิธีกรรมและบันเทิง, มีระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ดี การมีที่ตงที
ั ้ ่ดีจะช่วยกระตุ้นให้ กิจกรรมเกิดขึ ้นเพิ่มเติมและ
ส่งเสริ มให้ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องมีมากขึ ้นด้ วย
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2.ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1.เพือ่ ศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของวัฒนธรรมโนรา
2.เพื่อศึกษารูปแบบการแสดง และการใช้ พื ้นที่ระหว่างนักแสดงกับผู้ชมการแสดง
3.เพือ่ ศึกษาแนวทางการออกแบบ“โรงละครแบบโนรา”ให้ สอดคล้ องกับสถาปั ตยกรรม
พื ้นถิ่นภาคใต้ ในบริ บททางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ที่เหมาะสมกับการใช้ งานในปั จจุบนั
3.สมมติฐำนของกำรศึกษำ
สถานที่ที่เป็ นศูนย์รวมการส่งเสริ มวัฒนธรรมของโนราของพื ้นที่ลมุ่ น ้าทะเลสาบสงขลา
การรับรู้ของกลุม่ วัฒนธรรมโนรา (กลุม่ ละเล่นโนรา, กลุม่ ร่วมละเล่นโนรา และกลุม่ ที่มีวิถีชีวิตร่วม
ในสังคม)
ทางแนวราบ: กิจกรรม, การใช้ พื ้นที่ทางวัฒนธรรมโนรา, การใช้ พื ้นที่แบบสังคม
สมัยใหม่ และการรับรู้ถึงประวัติศาสตร์ ของพื ้นที่
ทางแนวดิ่ง : ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรม เช่น ความเชื่อเรื่ องตายาย, กฎ
ทางสังคม
ลักษณะทางสถาปั ตยกรรม การออกแบบเป็ นอาคารสาธารณะ และสถาปั ตยกรรม
สัมพันธ์ กบั วัฒนธรรมโนราบริ เวณลุม่ น ้าทะเลสาบสงขลา
อาคารสาธารณะลุม่ ทะเลสาบสงขลา: โรงธรรม, อุโบสถ และศาลา
สถาปั ตยกรรมโนรา : โรงโนราบันเทิง, โรงโนราโรงครู
สถาปั ตยกรรมที่สร้ างขึ ้น สามารถเป็ นแนวทางการออกแบบสถาปั ตยกรรมที่มี
วัฒนธรรมเฉพาะได้ และกลุม่ คนในท้ องถิ่นมีการรับรู้(Perception) ร่วมกัน โดยไม่ทิ ้งรากทาง
วัฒนธรรมเดิม และสอดคล้ องกับยุคสมัย
4.ขอบเขตของกำรศึกษำ
วิทยานิพนธ์ เรื่ องศูนย์สง่ เสริ มวัฒนธรรมโนราฉบับนี ้ได้ ม่งุ เน้ นศึกษาข้ อมูลต่างๆ จาก
เอกสารที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับวิถีวฒ
ั นธรรมโนรา และการออกแบบโรงละครแบบโนรา รวมทัง้
การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการประเด็นต่างๆ การศึกษารูปแบบสถาปั ตยกรรมสาธารณะ
บริ เวณลุม่ ทะเลสาบสงขลา การศึกษากฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบโครงการ
ในพื ้นที่ตงโครงการ
ั้
และการศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้ องในด้ านการออกแบบโรงละคร โดยมีขอบเขต
การศึกษาดังนี ้
1. ศึกษาพื ้นที่ที่มีความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ละเล่นโนรา กับผู้ร่วมละเล่นโนรา ที่สง่ ผลต่อ
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ความสัมพันธ์ ในการใช้ พื ้นที่ ของรูปแบบพิธีกรรมการละเล่นโนราโรงครู และการละเล่นโนรา
2. ศึกษาลักษณะสถาปั ตยกรรมสาธารณะบริ เวณลุม่ น ้าทะเลสาบสงขลา เพื่อเป็ น
แนวทางในการออกแบบอาคารของโครงการที่เป็ นอาคารสาธารณะ
3. ออกแบบงานสถาปั ตยกรรมโครงการศูนย์สง่ เสริ มวัฒนธรรมโนราประกอบด้ วย
3.1 ส่วนวัฒนธรรมโนรา คือ
โรงมหรสพโนรา ในร่มและกลางแจ้ ง, โรงมหรสพโนราโรงครู,
นิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน
3.2 ส่วนสนับสนุนทางด้ านวัฒนธรรม
ส่วนการเรี ยนการแสดง, ส่วนห้ องสมุด, ส่วนชมรมโนรา
3.3 ส่วนบริ การ
ส่วนร้ านอาหาร และส่วนร้ านจาหน่ายสินค้ าโอท็อป
3.4 ส่วนสานักงาน
5. ขัน้ ตอนของกำรศึกษำ
วิทยานิพนธ์ เรื่ องศูนย์วฒ
ั นธรรมการแสดงโนราฉบับนี ้ ได้ แบ่งขันตอนในการศึ
้
กษา
ออกเป็ น 2 ขันตอนใหญ่
้
ๆ คือ ขันการศึ
้
กษาและวิเคราะห์ข้อมูล และขันตอนการออกแบบ
้
สถาปั ตยกรรม ดังนันวิ
้ ธีการศึกษาจะขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมในแต่ละขัน้ ดังนี ้
1. ขันตอนการเก็
้
บรวบรวมข้ อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของพื ้นที่ลมุ่ ทะเลสาบสงขลา
1.2 ข้ อมูลทางด้ านนันทนาการ การพักผ่อน การรา
1.3 ข้ อมูลทางด้ านการแสดงโนรา
1.4 ข้ อมูลลักษณะสถาปั ตยกรรมสาธารณะอุโบสถ, โรงธรรม, ศาลา, โรงโนรา
1.5 ข้ อมูลอาคารสถาปั ตยกรรมประเภทโรงมหรสพในปั จจุบนั
2. ขันตอนการวิ
้
เคราะห์ข้อมูล
2.1 วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และสถาปั ตยกรรม ของลุม่ ทะเลสาบสงขลา
2.2 วิเคราะห์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และบริ บทของที่ตงโครงการ
ั้
2.3 วิเคราะห์ข้อมูลในการออกแบบสถาปั ตยกรรมประเภทโรงมหรสพและ
นิทรรศการ
3. ขันตอนการจั
้
ดทาโปรแกรมเพื่อใช้ ในการออกแบบ
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3.1 กาหนดความต้ องการในการใช้ งาน
3.2 กาหนดขนาดและลักษณะของพื ้นที่ใช้ สอยในอาคาร
3.3 กาหนดลักษณะและตาแหน่งที่ตงโครงการ
ั้
4. ขันตอนการออกแบบสถาปั
้
ตยกรรม จะใช้ วธิ ีการศึกษาวิจยั เชิงทดลอง โดยการสร้ าง
สมมติฐานการวิจยั ให้ กลายมาเป็ นกรอบแนวคิดเพื่อการออกแบบสถาปั ตยกรรมเป็ นไปดังปั จจัย
ต่างๆ ที่ต้องการจะควบคุมให้ ได้ ดงั สมมติฐานหรื อกรอบแนวคิดนันและเมื
้
่อได้ รูปแบบ
สถาปั ตยกรรมขันสุ
้ ดท้ าย จะต้ องสามารถเป็ นได้ ดงั ที่ตงกรอบแนวคิ
ั้
ด เพื่อนาไปสูก่ ารสรุปว่า
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เป็ นจริ งหรื อยอมรับได้
4.1 การออกแบบสถาปั ตยกรรมให้ สมั พันธ์ กันระหว่างคนกับวัฒนธรรมลุม่
ทะเลสาบ
4.2 ขันตอนการพั
้
ฒนาแบบร่าง
4.3 การออกแบบขันสุ
้ ดท้ าย
4.4 สรุปและข้ อเสนอแนะ
6.วิธีกำรศึกษำ
1. ภาคข้ อมูล
1.1. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.1.1 ข้ อมูลขันปฐมภู
้
มิ เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลเบื ้องต้ น จากการ
สารวจงานภาคสนามประกอบด้ วยการสัมภาษณ์ การสังเกต การจดบันทึกและ
ถ่ายภาพ กรณีศกึ ษา
1.1.2 ข้ อมูลขันทุ
้ ติยภูมิ เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลเอกสารทางวิชาการ
บทความ ข้ อเขียนและรายงานต่างๆ เป็ นต้ น
1.2.การวิเคราะห์ข้อมูล เป็ นการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบข้ อมูลที่ได้ หา
ความสัมพันธ์ หาความต้ องการของกิจกรรมและพื ้นที่ใช้ สอย เพื่อจัดทาเป็ น
โปรแกรมของโครงการ ที่จะเป็ นการกาหนดแนวทางในการออกแบบ
1.3.การสรุปข้ อมูล เป็ นการนาข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ จัดทาเป็ นโปรแกรม
การออกแบบสถาปั ตยกรรม เพื่อนาไปสูข่ นตอนการออกแบบสถาปั
ั้
ตยกรรม
2. ภาคการออกแบบ
2.1.ทาการวิเคราะห์ที่ตงโครงการ
ั้
กาหนดแนวคิดเบื ้องต้ น
2.2.หาความสัมพันธ์ ของส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้ องกัน โดยนาข้ อมูลที่ได้ รวบรวมไว้
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เป็ นฐานเพื่อนาไปสูก่ ารออกแบบ
2.3.สร้ างแนวความคิดเบื ้องต้ น เพื่อจัดทาแบบร่าง เพื่อตรวจแก้ ไขปรับปรุงและ
พัฒนาเป็ นไปตามขันตอน
้
2.4.นาเสนองานออกแบบขันสุ
้ ดท้ าย
2.5.จัดทาเอกสารประกอบวิทยานิพนธ์
7. คำนิยำมศัพท์ เฉพำะ
โนรำ “Southern Thai Dance (Nora)” คือ การละเล่น หรื อมหรสพด้ านนาฏกรรมที่
ผสมกับการละครที่นา่ ดูนา่ ชมที่สดุ ในอดีต การแสดงโนราเน้ นแสดงนาฏกรรมในช่วงต้ น คือ การรา
ทัว่ ๆไปก่อน การเล่นราทาบทต่างๆ และสุดท้ ายก็จะแสดงเป็ นเรื่ อง มีบทเล่นตลกในเรื่ องที่แสดง
เรี ยกว่า “จับบทออกพราน” เรื่ องที่โนราเล่นส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องจากวรรณคดีไทย
โนรำโรงครู คือ การแสดงโนราเพื่อเชิญวิญาณบรรพบุรุษที่เป็ นโนรา ซึง่ ตายายโนรา
หรื อ “ตาหลวง” จะมาเข้ าทรงลูกหลานของตน และลูกหลานจะได้ พบปะพูดคุยกับตายายที่เข้ าทรง
นัน้ เพื่อแสดงความกตัญญูตอ่ บรรพบุรุษ หรื อเพือ่ แก้ บนตามที่ตนได้ บนบานไว้ กบั ตายาย
วัฒนธรรมโนรำ หมายถึง วัฒนธรรมย่อย (Sub-culture) ของวัฒนธรรมถิ่นภาคใต้ ที่
ได้ รับอิทธิพล ระหว่างการเล่นโนราพื ้นบ้ านกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน

บทที่ 2
โนรากับการศึกษาที่ผ่านมา
การศึกษาเรื่ อง “ศูนย์สง่ เสริ มวัฒนธรรมโนรา” ได้ อาศัยแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้ อง ซึง่
นามาเป็ นกรอบและแนวทางการศึกษาครัง้ นี ้ประกอบด้ วย
1. ประวัติความเป็ นมาของโนรา
2. ความสัมพันธ์ ของโนรากับวิถีชีวิตคนรอบทะเลสาบสงขลา
3. วัตถุประสงค์การละเล่นโนรา
4. องค์ประกอบการละเล่นโนรา
5. ประเภทของโนรา
6. โนรากับความสัมพันธ์ ในการใช้ พื ้นที่
1. ประวัติความเป็ นมาของโนรา
จากการศึกษาของ อุดม หนูทอง1 ได้ รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับโนรา ซึง่ เป็ นข้ อมูลบอกเล่า
จากโนราหลายท่านในขณะนัน้ ที่แสดงโนราแบบดังเดิ
้ มและแสดงมานาน ซึง่ ผู้วิจยั สรุปความใน
แต่ละประเด็นดังนี ้
1.1 กรณีชื่อเรี ยกการละเล่นชนิดนี ้ ยุติได้ วา่ เดิมเรี ยก “ชาตรี ” พบคานี ้เก่าที่สดุ ในโคลง
เรื่ องพระบรมศพสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (รัชกาลที่ 1 ) พระนิพนธ์ ของกรมหมื่นศรี สเุ รนทร์
ว่ามีละครชาตรี เล่นในงาน จากนันก็
้ เรี ยกว่าชื่อชาตรี เรื่ อยมา เช่นในบทพระราชนิพนธ์ อิเหนาใน
รัชกาลที่ 2 ตอนอภิเษกอิเหนาและราชบุตรราชธิดาสีพ่ ระนครว่า “ชาตรีมีแต่ ล้วนชาวตลุง ซัด
กันนุงตามถนนแห่ งกรวดลาว” ต่อมาในมโนหรานิบาตฉบับวัดมัชฌิมาวาสฯ สงขลาซึง่ บอกว่า
เขียนเสร็ จ พ.ศ.2411 เรี ยก “มโนราชาตรี ร้ องบทเมรี ชมสวน ชานสมร ราเมื่อกินเหล้ าเคล้ าคลอ
ชวนนอน ลักยาพาจร เมรีมวั เมา” ในบทร้ องโนราก็พบคาว่า “ชาตรี ” และ “โนราชาตรี ” ได้ ทวั่ ไป
เช่น ในตานานว่า “ก่อเกื ้อกาเนิดคราเกิดชาตรี ” หรื อ “ว่าแรกเริ่ มเป็ นชาตรี เริ่ มเดิมที่ขนุ ศรัทธา” สุธิ
วงศ์ พงศ์ไพบูลย์ กล่าวว่า “ในใบฎีกาของวัดต่างๆ ที่มีมาก่อน พ.ศ. 2490 ถ้ ามีการประชันโรง
โนรามักใช้ คาว่า ชาตรี ประชันโรง” แม้ ในปั จจุบนั โนราอาวุโสทังหลายก็
้
ยงั เรี ยกโนราว่า “ชาตรี ”
กันอยูบ่ ้ าง แต่ไม่มีใครเรี ยกว่า “ละครชาตรี ” ในภาคใต้
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ศัพท์คาว่า “ชาตรี ” สันนิษฐานกันหลายทางเช่น
กรมหมื่นนริ ศรานุวดั ติวงศ์ ทรงกล่าวว่า “ชื่อที่เรียก “ละครชาตรี ” เห็นจะตังขึ
้ ้นใน
กรุงเทพฯ เป็ นแน่ พวก “โนรา” นอกจากเล่นเรื่ องแล้ วก็มกั มีการเล่นแสดงวิชาเข้ าด้ วย มีการลุยไฟ
เป็ นต้ น เราจึงตื่นกัน เรี ยกชื่อละครพวกนันว่
้ า “ละครชาตรี ” หมายความว่า ละครมีเวทย์มนต์
อย่างเดียวกับคา “คงกะพันชาตรี ” อันคา “ชาตรี ” นัน้ องค์ธานีเอาหนังสือซึง่ สยามสมาคม เขา
วินิจฉัยไว้ ”
ม.ร.ว.ศึกฤทธิ์ ปราโมช กล่าวว่า “ชาตรี ” เพี ้ยนมาจาก “ยาตรี ” หรื อ “ยาตรา” แปลว่า
เดินทางท่องเที่ยวไป ใช้ เรี ยกละครเร่ในอินเดีย
เต็มศิริ บุณยสิงห์ และ เจือ สตะเวทิน กล่าวว่า ชาตรี นา่ มาจาก กษัตรี ยะ หรื อ
“กษัตริ ย์” ในภาษาสันสกฤต ในอินเดียใต้ มีละคร “ฉัตรี ยะ” พระเอกเป็ นกษัตริ ย์ เราออกเสียง “ฉัตรี
ยะ” ไม่ถนัด จึงออกตามสะดวกปากว่า “ชาตรี”
ต่อมาชาตรี นิยมแสดงเรื่ อง พระสุธน-มโนราห์ จึงเรี ยก “มโนห์ราชาตรี ” แล้ วกร่อนเป็ น
“โนราชาตรี ” บ้ าง “มโนห์รา” บ้ าง แล้ วแต่กลายเป็ น “โนรา” ในที่สดุ โดยคาว่า “มโนห์รา” เป็ นคาที่
ชาวภาคกลางเรี ยกกัน ส่วนชาวภาคใต้ จะเรี ยก “โนรา” เป็ นพื ้น
1.2 กรณีที่มาของโนรา จากการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของโนราจาก
นักวิชาการหลายท่าน คือโนราที่เกิดขึ ้นทางภาคใต้ แล้ วแพร่สภู่ าคกลาง เป็ นต้ นแบบของละคร
ไทย จากการรวบรวมข้ อมูลหลายๆ ด้ าน อุดม หนูทอง มีข้อสังเกตดังนี ้
1.2.1 เรื่ องราวเกี่ยวกับโนรา ตานานสถานที่ที่เกี่ยวข้ องกับโนรา บทกลอนเก่าๆ
โดยเฉพาะบทกาศครู ตลอดจนการยอมรับนับถือครูหมอตายายโนรา ล้ วนแล้ วแต่มีการรับรู้และ
ปฏิบตั ิในอย่างแพร่หลายมากในบริ เวณจังหวัดพัทลุง สงขลา และนครศรี ธรรมราช ซึง่ มีพื ้นที่ติด
กับทะเลสาบสงขลา จึงชวนให้ คิดว่าโนราเกิดและรุ่งเรื องอยูบ่ ริ เวณทะเลสาบสงขลามาก่อนแล้ ว
แพร่กระจายสูร่ อบนอก
1.2.2 จากบทไหว้ ครู หรือที่เรี ยกว่า “บทกาศครู” ปรากฏสถานที่ และชื่อบุคคล
ซึง่ ล้ วนอยูใ่ นบริ เวณลุม่ ทะเลสาบสงขลาทังสิ
้ ้น เช่น
1.2.2.1 เกาะสีชงั เกาะใหญ่ ในบทกาศครู มีเรี ยกว่า “เกาะศรี กะชัง” บ้ าง
“เกาะกะชัง” บ้ าง “เกาะชัง” บ้ าง สันนิษฐานว่าคือบ้ านกะชัง อยูใ่ นเกาะใหญ่ทางด้ านเหนือ ซึง่
ปั จจุบนั เป็ นตาบลหนึง่ ของจังหวัดสงขลา อยูใ่ นทะเลสาบสงขลา หรื อหากนาไปเชื่อมโยงกับ
ความที่วา่ ชาตรี เกิดขึ ้นเมื่อคราว “เมืองพัทลุงเป็ นกรุงราชธานี” การลอยแพก็ยอ่ มลอยจากเมือง
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ซึง่ เส้ นทางแพลอยตามอิทธิของลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเข้ า
สูเ่ กาะกะชังหรื อเกาะใหญ่พอดี
1.2.2.2 ท่าแค ท่าแคในปั จจุบนั เป็ นตาบล อยูใ่ น อาเภอเมืองพัทลุง
ท้ องที่นี ้มีตานานเกี่ยวข้ องกับโนรามากมาย ซึง่ มีความเชื่อว่าขุนศรัทธาครูต้นโนราถึงแก่กรรมที่นี่
มีหลักปั กหมายที่ฝังกระดูกไว้ เรี ยกว่า “หลักขุนทา” ในทุกปี จะมีพิธีโนราโรงครูเพื่อไหว้ ครูโนรา ใน
พิธีไม่มีการส่งครู เพราะเชื่อว่าวิญญาณครูหมอโนราสถิตอยูท่ ี่นี่ นอกจากนันในต
้ าบลท่าแคมี “โคก
ขุนทา” เชื่อว่าเป็ นสถานที่ตงโรงโนราหั
ั้
ดศิษย์ของขุนศรัทธา
1.2.2.3 ทวด คือผู้มีบญ
ุ วาสนาที่ลว่ งลับไปแล้ ว วิญญาณสิงอยู่ที่ใดที่หนึง่
เป็ นที่เคารพบูชาของผู้คน ปรากฏอยูม่ าก เช่น ทวดทุมรักษาปากน ้าเมืองนคร ทวดเกาะสีเ่ กาะ
ห้ า ในทะเลสาบสงขลา ทวดโอเป็ นผู้สร้ างวัดนาโอ่ ทวดนางเรี ยมประจาคลองนางเรี ยมซึง่ เชื่อม
ระหว่างทะเลน้ อย และทะเลสาบสงขลา เป็ นต้ น
1.2.3 ในพิธีโนราโรงครูซงึ่ เป็ นพิธีเชิญครูหมอตายายโนรา (บรรพบุรุษซึง่ เป็ น
โนรา หรื อนับถือครูโนราตังแต่
้ รุ่นครูต้นเรื่ อยมา) มารับการถวายด้ วยการราถวายและถวายเครื่ อง
สังเวยของชาวบ้ านในภาคใต้ พบว่าวิญญาณทีช่ าวบ้ านนับถือ และเชิญมาเข้ าทรงคือ ครูต้น
โนรา ดังปรากฏชื่อในตานาน (และอาจจะมีวิญญาณอื่นๆ อีกส่วนหนึง่ ) และครูหมอตายายโนรา
แต่ละองค์มีประวัติที่บอกเล่าสอดคล้ องกันเป็ นส่วนใหญ่ทกุ ชุมชน อาจมีที่ผิดเพี ้ยนบ้ างก็ในส่วน
ปลีกย่อย จึงเป็ นที่นา่ สังเกตว่าตายายโนรามีการเล่าขานเกี่ยวกับครูของเขามาโดยตลอด ประวัติ
โนราจึงไม่จางหาย ยิ่งมีการตังหิ
้ ้งบูชาครู มีการจัดพิธีโนราโรงครูกันอยูท่ วั่ ไป ประวัติของครูโนรา
จึงถูกเล่าขานซ ้าแล้ วซ ้าเล่า ดังนันประวั
้
ติเรื่ องราวของครูโนราจึงมีฐานความจริ งเป็ นส่วนมาก
1.2.4 นอกจากมีตานานเล่าเรื่ องโนราโดยตรงแล้ ว ยังมีตานานและประเพณี
อื่นๆ ในบริ เวณลุม่ ทะเลสาบสงขลาที่เกี่ยวข้ องกับโนราด้ วย เช่น นางเลือดขาว ซึง่ ปรากฏใน
พงศาวดารเมืองพัทลุง เชื่อว่านางคือคนเดียวกับแม่ศรี มาลา แต่เป็ นคนละภาค ถือว่าเป็ นครู
โนราองค์หนึง่ เช่นกัน และเชื่อว่าเป็ นผู้สร้ างวัดเขียนบางแก้ ว อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จึง
ทาให้ โนราส่วนหนึง่ จาพิธีหม่ ผ้ าพระธาตุเจดีย์วดั เขียนบางแก้ วพร้ อมกับราโนราถวายเป็ นประจา
ทุกปี นอกจากนี ้ที่วดั พะโคะ (วัดราชประดิษฐาน) มีรูปเคารพแต่งทรงเครื่ องทรงมงกุฎคล้ ายเทริ ด
โนรา เรี ยกว่า “ทวดหฺมลี” เชื่อว่าคือทวดนวลทองสาลี หรื อเจ้ าแม่อยูห่ วั มีประเพณีลากพระ
ชาวบ้ านจะอัญเชิญขึ ้นสูบ่ ุษบกแล้ วชักลากแห่แหนไป
1.2.5 ในพิธีครอบละครของภาคกลาง ใช้ ขนั สาครลายสิบสองนักษัตรวางไว้
กลางโรงตรงหน้ าพระ ให้ ผ้ เู ข้ าพิธีครอบนัง่ นัน้ ธรรมเนียมนี ้น่าจะนามาจากธรรมเนียมของโนรา
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ภาคใต้ เพราะในพิธีครอบเทริ ดของโนรามีพิธีก็มีธรรมเนียมนี ้ด้ วยเช่นกัน แต่ที่สาคัญลายสิบสอง
นักษัตรนัน้ เป็ นสัญลักษณ์ของหัวเมืองที่ขึ ้นอยูก่ บั หัวเมืองนครศรี ธรรมราชโบราณมี 12 หัวเมือง
และแต่ละหัวเมืองมีสตั ว์เป็ นสัตว์เป็ นตราประจาเมืองแตกต่างกันไป
1.2.6 กาเนิดโนรานันก
้ าหนดเวลาแน่นอนลงไปได้ ยาก แต่ถ้าถือตามตานานแล้ ว
อย่างช้ าก็ช่วงปลายศรี วิชยั พุทธศตวรรษที่ 19 แต่ระยะแรกน่าจะเป็ นการรามากกว่าเป็ นการเล่น
เป็ นเรื่ องละคร หรื อที่เรี ยกว่า “จับบท” การเล่นจับบทอย่างละครน่าจะมีในสมัยอยุธยาตอนกลาง
แต่ที่แน่ๆ คือสมัยรัชกาลที่ 1 ได้ มีละครโนราชาตรี จากภาคใต้ ขึ ้นไปเล่นในกรุงเทพฯ 1
ความหนาแน่นของคณะโนรา ลุม่ ทะเลสาบสงขลาซึง่ ปั จจุบนั ดูจะเป็ นศูนย์กลางในการ
แพร่กระจายของตานานต่างๆ ตานานโนรานันมี
้ หลายกระแส แต่ใจความหลัก จากหนังสือ ‘กุศรุ ส
ของแผ่นดิน’ ทะเลสาบสงขลา –มรดกธรรมชาติและวัฒนธรรม2 กล่าวว่า
“พระยาสายฟ้าฟาดและพระมเหสีชื่อว่าแม่ศรี มาลา ครองเมืองเมืองหนึง่ มีธิดาชื่อว่านวล
ทองสาลี คืนหนึง่ นางนวลทองสาลีฝันท่าราและเครื่ องประโคม ซึง่ ได้ แก่ปี่ ทับ กลอง โหม่ง ฉิ่ง
กรับ เมื่อตื่นนอนนางจาได้ ทงหมด
ั้
จึงสัง่ ให้ ทหารสร้ างเครื่ องประโคม แล้ วนางก็ทดลองราตาม
ความฝั นและฝึ กท่าร่ายราให้ นางพี่เลีย่ ง เรี ยกราชนิดนี ้ว่า โนรา อยูม่ าวันหนึง่ นางอยากเสวยเม็ด
บัว ครัง้ เสวยแล้ วก็ตงครรภ์
ั้
โดยที่ยงั ไม่ได้ มีสามี พระราชบิดาโกรธมาก จึงจับนางและพี่เลี ้ยง
ลอยแพ แพก็ลอยไปถึงเกาะกะชัง (ปั จจุบนั มีตาบลชื่อกะชังอยูท่ ี่เกาะสีเ่ กาะห้ าในทะเลสาบ
สงขลา) เทวดามาเนรมิตที่พกั อาศัยให้ นางคลอดลูกเป็ นชาย ครัง้ กุมารโตขึ ้นนางก็สอนให้ รา
โนรา เมื่อกุมารเจริ ญวัยเป็ นหนุม่ ได้ ลามารดาเที่ยวเร่ร่อนราโนราจนความทราบถึงพระยาสายฟ้า
ฟาด กุมารได้ ไปราหน้ าพระที่นงั่ จนที่สดุ พระยาสายฟ้าฟาดรู้วา่ เป็ นหลานตน ประทานนามให้
เป็ นขุนศรี ศรัทธา และประทานเครื่ องทรงอันได้ แก่เทริ ด ทับทรวง สังวาล ห้ อยหน้ า ห้ อยข้ าง
ปั น้ เหน่ง สนับเพลา จากนันพระยาสายฟ
้
้ าฟาดก็สงั่ ให้ อามาตย์ไปเชิญนางนวลทองสาลีกลับเมือง
แต่นางไม่ยอมกลับเพราะถือว่าบิดาเนรเทศแล้ ว พระยาสายฟ้าฟาดจึงสัง่ ให้ อามาตย์ไปเชิญอีก
ครัง้ หนึง่ และสัง่ ว่าถ้ าไม่กลับให้ จับตัวมา นางนวลทองสาลีพอรู้ขา่ วว่าอามาตย์มาเชิญอีกก็หนีไป
อยูก่ บั ฝูงกินรี อามาตย์ตามไปพบแต่นางไม่ยอมกลับ อามาตย์ไล่จบั มัด ซึง่ ต่อมาได้ เป็ นท่าราชื่อ
“ราคล้ องหงส์” เมื่อจับนางได้ แล้ วก็พาลงเรื อ ครัน้ มาถึงปากอ่าว จระเข้ ขึ ้นขวางเรื ออามาตย์จึง
ฆ่าจระเข้ ได้ เกิดท่าราอีกชนิดหนึง่ เรี ยกว่า “ราแทงเข้ ”
2

เขมานันทะ ,บรรณาธิการ, ‘กุศุรสของแผ่ นดิน’ ทะเลสาบสงขลา -มรดกธรรมชาติ
และวัฒนธรรม ( กรุงเทพฯ: เยลโล่การพิมพ์ 2543) : 265-267
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ยังมีตานานอันเกี่ยวข้ องกับโนราปรากฏในแหล่งอื่นๆ อีกโดยเฉพาะตานานท้ องถิ่นที่
ผสมผสาน กลมกลืนเข้ าเป็ นหนึง่ เดียวกับเรื่ องของโนรา3 กล่าวคือ
1. ตานานนางเลือดขาวที่แพร่หลายในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดอื่นๆ ของภาคใต้
ชาวบ้ านและคณะโนราเคารพนับถือนางเลือดขาวว่าเป็ นครูโนราองค์หนึง่ เพราะเชื่อว่านางเป็ นคน
เดียวกับแม่ศรี มาลา หรื อนางนวลทองสาลีและเจ้ าแม่อยูห่ วั
2. ตานานทวดสาลีเป็ นตานานท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ องกับพระพุทธสาริ ดทรงเครื่ อง ปางอุ้ม
บาตร ศิลปะสมัยอยุธยาในวัดพะโคะ ตาบลชุมพล อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ชาวบ้ าน
เรี ยกว่า “เจ้ าแม่อยูห่ วั ” หรื อ “ทวดหฺมลี” ตามตานานกล่าวว่าสร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แก่เจ้ าแม่อยู่
หัวหรื อนางนวลทองสาลี ก่อนจากตายายพราหมณ์จนั ทร์ กลับบ้ านเมืองของตน
3. ตานานเจ้ าแม่อยูห่ วั เป็ นตานานท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ องกับพระพุทธรูปทองคาปางสมาธิ
สมัยอยุธยา ประดิษฐานอยูใ่ นมณฑปวัดท่าคุระ ตาบลคลองรี อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ชาวบ้ านเรี ยกว่าเจ้ าแม่อยูห่ วั และเป็ นที่มาของประเพณีตายายย่าน ที่มีการราโนราโรงครู
น่าสนใจที่วา่ เรื่ องราวของตานานท้ องถิ่นเกี่ยวกับโนราล้ วนกล่าวถึงชื่อบุคคลชื่อสถานที่
เหตุการณ์ ปูชนียสถานที่สาคัญ โบราณวัตถุสถานในท้ องถิ่น ที่เกิดขึ ้นในดินแดนรอบลุม่
ทะเลสาบสงขลา ไม่วา่ จะเป็ นนางนวลทองสาลี พระเทพสิงหร ขุนศรี ศรัทธา และเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นกับบุคคลทังสามจนกลายเป็
้
นครู ต้นของโนรา สรุปว่า ชาวบ้ านในคาบสมุทรสทิง
พระ นับถือเฉพาะตายาย ที่เคยมีตวั ตนอยูใ่ นโลกมนุษย์และทาพิธีไหว้ ผี เข้ าทรงตายายกันมาแต่
โบราณ จนกระทัง่ การร่ายราโนรา-นาฏศาสตร์ สายอินเดีย เข้ ามาถึงคาบสมุทรสทิงพระ เมืองท่า
สาคัญของภาคใต้ ในยุคอดีต จึงเกิดการผสมผสานระหว่างความเชื่อเรื่องครูหมอโนรา และตายาย
เนื่องจากโนราเองก็ต้องไหว้ ครูหมอโนรา ส่วนชาวบ้ านก็ต้องไหว้ ตายาย เมื่อชาวบ้ านหัดราโนรา ก็
เลยต้ องไหว้ ครูหมอ และตายาย ความเชื่อทังสองจึ
้
งผสมผสานกันเป็ นพิธีโนราโรงครู ด้ วยเหตุนี ้จึง
เห็นพิธีกรรมโนราโรงครูมากในชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา ซึง่ เป็ นแหล่งกาเนิดโนรา และเป็ น
พิธีกรรมที่สบื เนื่องคงอยูอ่ ย่างกลมกลืนกับท้ องถิ่นคาบสมุทรสทิงพระ
3

เรื่ องเดียวกัน , หน้ า 267.
4
สิทธิเดช เรืองจันทร์ , “ความสัมพันธ์ เปรียบเทียบการศึกษาเชิงความสัมพันธ์
ระหว่ างโรงโนรา มงคลสูตรและเรือนพืน้ ถิ่นบริเวณลุ่มนา้ ทะเลสาบสงขลา” (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2550), 86.
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อีกทัง้ สิทธิเดช เรื องจันทร์ 5 ยังกล่าวถึงท่านพุทธทาส ที่เขียนไว้ โดยสรุปไว้ วา่ “เรื่ องมโนห์
รา” เป็ นต้ นเรื่ องเดิมมาจากอินเดียโบราณ เพราะตัวกินรี เป็ นของอินเดียโบราณ และปรากฏนิทาน
เรื่ องนี ้ในเกาะบอเนียวและชาติอื่นๆ เข้ าใจว่าต่างก็รับมาจากอินเดียเหมือนๆกัน โดยแสดง
ความเห็นไว้ วา่ มีสงิ่ ๆหนึง่ ซึง่ ดร.ควอริ ตชเวลส ถือว่าเป็ นรอยซากของวัฒนธรรมอินเดียที่ยงั เด่นชัด
อยูท่ วั่ ไปในลุม่ น ้าตาปี ตลอดลงไปจนกระทัง่ ทะเลสาบสงขลา สิง่ นันคื
้ อ มะโนรา ท่านผู้นี ้กล่าวว่า
มโนราบริ สทุ ธิ์ คือยังไม่ได้ ถกู ดัดแปลงจากของเก่าจนเสียรูปนั ้น ท่าราของมะโนรายังเป็ นแบบเดิม
ซึง่ เมื่อดูแล้ วรู้สกึ ว่าเป็ นแบบอินเดียยิ่งกว่าโขนละคร ซึง่ มีความเป็ นอินเดียน้ อยเกินไปแล้ ว...ก็เห็น
พ้ องด้ วยว่า มะโนรานี่แหละคือสือ่ กลาง ระหว่างโขนของไทยกับละครอินเดียแท้ ๆในประเทศอินเดีย
งานวิจยั ของสถาบันทักษิณคดี ระบุวา่ พิจารณาจากตานานโนราสานวนต่างๆแล้ ว
เป็ นไปได้ ที่โนราจะมีพฒ
ั นาการขึ ้นมาพร้ อมกับการพัฒนาของบ้ านเมืองในบริ เวณรอบลุม่
ทะเลสาบสงขลา โดยอาจก่อตัวขึ ้นจากฝั่ งตะวันตกของทะเลสาบสงขลาในชุนชนโบราณเมือง
พัทลุง แต่มีพฒ
ั นาการเจริ ญรุ่งเรื องขึ ้นทางฝั่ งตะวันออก ในช่วงสมัยที่เมืองสทิงพระมีอานาจเหนือ
ชุมชนบริ เวณรอบลุม่ ทะเลสาบสงขลา เมื่ อเมืองสทิงพระเสือ่ มอานาจ และเมืองพัทลุงบางแก้ ว
ได้ กลายเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญและมีอานาจเหนือชุมชนบริ เวณรอบลุม่ ทะเลสาบสงขลาแทน
เมืองสทิงพระแล้ ว โนราก็กลับมาแพร่หลายและเจริ ญรุ่งเรื องทางฝั่ งตะวันตกของทะเลสาบสงขลา
อีกครัง้
คาขวัญประจาจังหวัดพัทลุงที่วา่ “เมืองหนังโนรา อู่นาข้ าว พราวน ้าตก แหล่งนกน ้า
ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น ้าพุร้อน”

3

เรื่ องเดียวกัน , หน้ า 86.
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2. ความสัมพันธ์ ของโนรากับวิถีชีวิตคนรอบทะเลสาบสงขลา
2.1 ทางด้ านสังคม
โนราเป็ นเรื่ องที่สาคัญกับการใช้ ชีวิตของผู้ชายสมัยก่อน จึงมีการเอามา
เปรี ยบกับคนที่จะมาเป็ นลูกเขยต้ องมีนิสยั ที่วา่ ถึงเวลาทาอะไรก็ ทาให้ จริ ง เหมือนกับการแสดง
โนราที่เวลาแสดงต้ องแสดงได้ จึงจะสามารถเลี ้ยงดูครอบครัว รวมทังเลี
้ ้ยงดูลกู สาวเขาได้ เป็ นอย่าง
ดี จึงจะยอมยกให้ ดังประโยคที่วา่ “ราโนราเป็ นหรือไม่ ขโมยควายเป็ นหรือไม่ ” ที่พบในบท
พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ในเรื่ องจดหมายเหตุ
ประพาสเมืองปั กษ์ ใต้ ร.ศ.128 ทรงเล่าไว้ ดงั นี ้
“เจ้ าคุณรัษฎาเล่าว่าเมื่อแรกๆ ท่านมาเป็ นเจ้ าเมืองตรังนี ้ เป็ นธรรมเนียมลูกชาย
ไปขอลูกสาวฝ่ ายบิดามารดาถามก่อน 2 ข้ อคือ ราโนราเป็ นหรื อไม่กบั ขโมยความเป็ นหรื อไม่เป็ น
ทัง้ 2 อย่างไม่ยอมยกลูกสาวให้ เพราะบิดามารดาของหญิงแลไม่เห็นว่าจะเลี ้ยงเมียได้ อย่างไร”5
ในอดีตการแสดงโนรามีรายได้ น้อย แต่ฐานะของโนราจะบทบาททางสังคมสูง
มีการอิงและเอื ้อประโยชน์กบั ผู้นาท้ องถิ่น เช่น พอโนราไปราที่ไหน ถ้ ารู้จกั กานันตาบลหมู่บ้านนันดี
้
ก็จะมีโอกาสที่จะได้ อะไรๆ มากมาย ในขณะเดียวกันกานันหรื อผู้ใหญ่บ้านก็เหมือนกัน ถ้ าอิง
อาศัยโนรา ฐานะทางสังคมก็ดีขึ ้น นอกจากกานันแล้ ว พระในวัดกับโนราเองก็จะต้ องพึง่ พาอาศัย
กัน เพราะฉะนัน้ ถ้ าเข้ าบ้ านกานันได้ เข้ าวัดได้ กานันรู้จกั โนราคณะไหน เจ้ าอาวาสรู้จกั โนรา
คณะไหน ก็จะมีหน้ ามีตาในสังคม เพราะฉะนันในลั
้ กษณะที่จะเป็ นในแง่สงั คม คือ พยายามทีจ่ ะ
ทาตัวเองให้ อยูไ่ ด้ ในสังคมที่ดีกว่าคนสามัญขึ ้นมา
โนราช่วยเสริ มสร้ างทางเศรษฐกิจให้ กบั สังคม เช่น วัดรับโนรามาแข่ง ความ
จริ งแล้ วไม่ได้ เงินจากโนราแข่งเท่าไร แต่วดั ต้ องรับมา เพราะ เพื่อดึงคนมาทาประโยชน์ให้ กบั วัด
คือ คนมาแล้ วทาบุญ บูชาพระ ใส่งานกฐิ น เป็ นต้ น มันเป็ นการดึงคนให้ เข้ ามาสูส่ งั คม

5

มนตรี ตราโมท, ละครชาตรี , พุ่มเทวา ที่ระลึกงานเชิดชูเกียรติศิลปิ นภาคใต้ : ขุน
อุปถัมภ์ นรากร, (สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, กรุงสยามการพิมพ์, 2523), 39.
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นอกจากนันโนรา
้
คือ บันเทิง เพราะว่าคนในสมัยก่อนมันไม่มีบนั เทิงอะไร
เลย นอกจากหนังตะลุงกับโนรา และก็เพลงบอก เท่านัน้ เพราะต้ องมีการละเล่นขึ ้นมาเพื่อจะมา
รวมประชากร มาดูโนราให้ มนั สนุก ให้ มนั เกิดความบันเทิงขึ ้นมา ในเวลามากันไกลๆ บางคนมาก็
มากันตังแต่
้ ตอนบ่ายเพื่อดูโนรา ต่างคนต่างมาแล้ วมารวมกัน ฝ่ ายคนแก่ก็ไปดูโนรากัน ส่วนฝ่ าย
หนุม่ สาวก็มีโอกาสได้ เจอหน้ ากัน เพราะว่าบางทีบ้านอยูไ่ กลกัน 10 หรื อ 20 กิโลเมตร ไม่คอ่ ยได้
เห็นหน้ ากันเลย โอกาสที่จะมาจีบกันหรื อเห็นหน้ ากัน และคนที่อยูห่ า่ งๆกันนันหลายคู
้
่ในสมัยก่ อน
จะแต่งงานกัน เพราะว่าไปเจอกันที่ในงานแข่งโนรา
2.2 ทางด้ านการทามาหากิน ในแง่เศรษฐกิจ เมื่อคนมารวมกันเพื่อมาดู
โนรา ชาวบ้ านก็เอาข้ าวหลามมาขายบ้ าง เอาสินค้ าออกมาขายเป็ นการแลกเปลีย่ น บางคนก็
ไม่ได้ มีอาชีพอะไร ไม่มีรายได้ มาจากไหน อาจจะทานาทาอะไรต่อมิอะไร และก็ไม่ได้ มีการซื ้อ
ขายอะไรมากมาย พอมีงานแข่งโนราก็จะเอาสิง่ เหล่านี ้มาขาย เช่น กระด้ ง เสือ่ มันก็เกิดรายได้
ที่จะไปจับจ่ายใช้ สอยขึ ้นมาบ้ าง
2.3 ทางด้ านความเชื่อ ความบันเทิง การแสดงโนราเพื่อความบันเทิงมีได้
แทบทุกกิจกรรมของชีวิต ตังแต่
้ งานบวช งานแต่งงาน งานขึ ้นบ้ านใหม่ ตลอดจนถึงงานศพ
สาหรับกิจกรรมสังคมก็เช่นเดียวกัน งานประเพณีนกั ขัตฤกษ์ ตา่ งๆ ตลอดจนงานฉลองหรื องานรื่ น
เริ งที่จดั ขึ ้นเป็ นครัง้ คราวก็มกั จะมีโนราแสดงให้ ความบันเทิงอยูเ่ สมอ การแสดงอาจแสดงเพียง
คณะเดียว หรื อหลายคณะก็ได้ เรี ยกว่า “โนราแข่ ง” ซึง่ ถือเป็ นงานที่ใหญ่และสนุกมาก เพราะมี
การแสดงสุดฝี มือและเอาชนะกัน การแสดงจะมีมากในช่วงหน้ าแล้ ง เพราะอากาศอานวย และว่าง
จากการทานา
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ส่วนดนตรี พื ้นเมืองที่มีความสัมพันธ์ ระหว่างวิถีชีวิตกับการแสดงโนรา จนกลายเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะของโนรา จากการศึกษา สารานุกรมภาคใต้ 6 กล่าวโดยสรุปว่า มีเอกลักษณ์ที่
เด่นชัดคือ ถือเอาจังหวะเป็ นเอก ส่วนทานองเพลงเป็ นเพียงช่วยสอดเสริ ม เครื่ องดนตรี ที่เป็ นของ
พื ้นบ้ านจริ งๆจึงเป็ นเครื่ องตีให้ จงั หวะแทบทังสิ
้ ้น ลีลาของดนตรี มีจงั หวะกระชัน้ หนักแน่น เฉียบ
ขาด เร้ ารุกมากกว่าความอ่อนหวานเนิบช้ า ลีลาเช่นนี ้สอดคล้ องกับลักษณะนิสยั ทัว่ ไปของชาวใต้
ที่บกึ บึน หนักแน่น เด็ดขาด และค่อนข้ างแข็งกร้ าว เครื่ องตีที่ใช้ เป็ นหลักมี ทับ กลอง โหม่ง
ฆ้ อง ฉิ่ง กรับ และแตระ(คล้ ายกรับพวง) เครื่ องเป่ ามีแต่ปี่ ซึง่ ขนาดใกล้ เคียงกับปี่ ในมากที่สดุ
จากการบอกเล่าว่าสมัยก่อนการเป่ าปี่ จะเน้ นที่จงั หวะมากกว่าทานอง คนเป่ าปี่ ต้ องคอยฟั งเสียง
ทับเสียงกลอง ต้ องเป่ าทอดเสียงหรื อหดเสียงตามจังหวะทับและกลอง และจะหยุดเมื่อใดก็ได้
แล้ วแต่เสียงทับกาหนด อันที่จริ งเครื่ องเป่ าส่งสัญญาณหรื อเป่ าเลียนเสียงสัตว์ในวัฒนธรรมของ
ชาวใต้ อยูไ่ ม่น้อย ส่วนใหญ่เป็ นเครื่ องเป่ าที่ไม่มีรูสาหรับไล่เสียงให้ แตกต่างกัน เพียงแต่ใช้ วิธีผอ่ น
ลมหนักเบาและสันยาวก็
้
สามารถเลียนเสียงสัตว์ตา่ งๆได้ เกือบทุกชนิด โดยใช้ ลาไม้ ไผ่ที่มีรูปแบบ
และขนาดที่แตกต่างกัน อาศัยความชานาญของผู้เป่ าเป็ นสาคัญ เขาสามารถใช้ เครื่ องเป่ า
เหล่านันท
้ าเสียงหลอกนกและสัตว์แต่ละชนิดให้ สาคัญผิดคิดว่าเป็ นเสียงร้ องเรี ยกของคูข่ องมันจน
สามารถจับนกและสัตว์นนได้
ั ้ ซึง่ เครื่ องเป่ าเหล่านนี ้พวกพรานป่ าจะมีความชานาญทังในแง่
้
การ
ทาและการใช้ ส่วนเสียงปี่ เสียงที่ออกมาล้ วนเลียนถ้ อยคาของคนเช่นเดียวกับ ที่พรานเลียนเสียง
สัตว์ จึงสรุปได้ วา่ การเป่ าเครื่ องเป่ าของชาวใต้ เน้ นให้ เป็ นภาษาคนหรื อเสียงนกเสียงสัตว์มากกว่า
จะเป่ าให้ เป็ นเพลงที่มีจงั หวะและทานองตายตัว
การเล่นดนตรี ไม่มีการเล่นเดี่ยว จะต้ องเล่นประกอบวง หรื อไม่ก็ต้องมีการร้ องขับหรื อร่าย
ราประกอบ การสาเริ งอารมณ์เฉพาะตนมีแต่ขบั บทกลอน หรื อผิวปาก การเป่ าปี่ หรื อขลุย่ เล่นคน
เดียวอย่างที่ชาวภาคอื่นเป่ านันจะพบก็
้
แต่การฝึ กซ้ อมหรื อการทบทวนเท่านัน้ จึงนับได้ วา่ การ
ดนตรี ของภาคใต้ เป็ นสือ่ ประสานความสามัคคีของชาวบ้ านประเภทหนึง่ เพราะต้ องเล่นประสมวง

6

สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, “ดนตรี พื ้นเมืองภาคใต้ .” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้
5(2513):1128-1133.
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พิธีกรรมโนราโรงครูจะเกี่ยวเนื่องกับความ กตัญญู บนบาน และการตอบแทนคุณ
ก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ ระหว่าง มนุษย์กบั วิญญาณ ธรรมชาติ และสิง่ ที่อยูเ่ หนือธรรมชาติ
ภายในโรงโนราโรงครูจดั เป็ นพื ้นที่ที่สาคัญ มีการเชื่อมต่อวิญญาณระหว่าง ครูหมอโนรากับ
ลูกหลาน หรื อ “การเปิ ดโลกมนุษย์กบั โลกวิญญาณให้ ได้ พบกัน” การปลูกสร้ างโรงโนราโรงครู
ขึ ้นมา จึงเต็มไปด้ วยกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่สอื่ ความหมายถึงการเชื่อมต่อระหว่างโลก ทังสอง
้
ในบริ บทของภูมิปัญญาท้ องถิ่น โนราเป็ นภูมิปัญญาที่เป็ นการสร้ างสรรค์ของบุคคลและ
ชุมชน เห็นได้ จากภูมิปัญญาในการผสมผสานคติความเชื่อดังเดิ
้ มหรื อลัทธิผีสางเทวดาศาสนา
พราหมณ์ พุทธศาสนาเข้ ามาด้ วยกันโดยสะท้ อนผ่านประวัติความเป็ นมาขนบนิยมในการแสดง
การประกอบพิธีกรรม การสร้ างเครื่ องดนตรี วรรณกรรมในการแสดง เป็ นภูมิปัญญาในการ
เลือกสรรและสร้ างบทบาทหน้ าที่ในฐานะสือ่ พื ้นบ้ าน
สรุปได้ วา่ ความสัมพันธ์ ของโนรากับวิถีชีวิตคนรอบลุม่ ทะเลสาบสงขลาว่า โนรานันมี
้
คุณค่า ในการพัฒนาแนวคิดพื ้นฐานของสังคม, สร้ างเศรษฐกิจ อาชีพ การกระจายรายได้ ให้ กบั คน
ในชุมชนทาให้ ชุมชนเข้ มเข็ง, มีการถ่ายทอดระบบวัฒนธรรมให้ กบั คนรุ่นหลังโดยกระบวนการทาง
ความเชื่อ พิธีกรรม ผ่านการรังสรรค์ของผู้แสดง ขันตอนการแสดง
้
ไปใช้ ในการต่อยอดโนราต่อไป
ส่วนในระดับชาตินนโนราเป็
ั้
นเอกลักษณ์หนึง่ ที่บง่ บอกความเป็ นไทย ในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของชาติไทย
3. วัตถุประสงค์ การละเล่ นโนรา
วัตถุประสงค์การละเล่นโนราในปั จจุบนั ต่างจากโนราโบราณ เนื่องมาจากเมื่อก่อนโนรา
แสดงเพื่อยกฐานะทางสังคมไม่ใช่เป็ นอาชีพหลักเพื่อเลี ้ยงครอบครัวต่างจากโนราในปั จจุบนั ที่มี
การแสดงโนราเพื่อเลี ้ยงชีพครอบครัวและคณะโนราให้ มีเงินเดือนใช้ ในแต่ละเดือน การแบ่ง
วัตถุประสงค์การแสดงโนราออกเป็ น 2 ประเภทคือ วัตถุประสงค์การละเล่นโนราด้ านความบันเทิง
และ วัตถุประสงค์การละเล่นโนราในเชิงพิธีกรรม ดังนี ้
3.1 วัตถุประสงค์ การละเล่ นโนราด้ านความบันเทิงมี 2 ช่ วง ดังนี ้
3.1.1 การละเล่ นโนราด้ านความบันเทิง(โนราโบราณ) มี 2 ประการ
3.1.1.1 เพื่อหาเงินโดยมีผ้ จู ดั งานหาเงิน ถ้ าจัดโรงเดียวคนอาจจะมา
น้ อย แต่ถ้าจัดหลายโรงประชัน คนก็จะมากขึ ้นผู้จดั ก็จะได้ เงินมาก
3.1.1.2 เพื่อหายอดโนรา บางทีก็จดั หาโนราต่างจังหวัดกัน หรื อแม้
จังหวัดเดียวกันก็แข่งขันกันได้ เวลาในการประชันโรงนิยมทาทังกลางวั
้
นและกลางคืน
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3.1.2 การแสดงโนราด้ านความบันเทิงในปั จจุบัน แบ่ งเป็ น 3 ประเภทคือ
3.1.2.1 เพื่อการแสดงโนราในปั จจุบนั นับจากช่วงหลัง พ.ศ.2505 ซึง่
เป็ นช่วงสมัยนิยมดนตรี ลกู ทุ่งเป็ นต้ นมา การแสดงโนราแบบโบราณได้ เสือ่ มถอยลงไปอย่างเห็นได้
ชัด ทังนี
้ ้ประกอบกับความนิยมในละครเวทีตา่ งๆจากภาคกลาง รูปแบบโนราส่วนใหญ่แปรเปลีย่ น
ไปตามลักษณะผสมผสานกับดนตรี ลกู ทุง่ บางส่วนที่ไม่ได้ ปรับตามสถานการณ์ เนื่องมาจาก นาย
โรงที่เป็ นคนรุ่นเก่าไม่นิยมดนตรี สมัยใหม่ ไม่มีทนุ เพียงพอที่จะซื ้อเครื่ องดนตรี สากลใหม่ จ้ างหาง
เครื่ อง นักร้ อง เป็ นต้ น มีเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับโนราสมัยใหม่วา่ ทาให้ ศิลปะการแสดงโนราเสือ่ ม
ถอยลง ประกอบกับช่วงที่มีกระแสอนุรักษ์ โนราแบโบราณขึ ้น ทาให้ โนราโบราณได้ ฟืน้ ตัวและนา
จุดแข็งด้ านนี ้มาลบจุดอ่อนของโนราแบบสมัยใหม่ ด้ วยการแสดงแบบโบราณต่อไป จากกระแสนี ้
ทาให้ โนราบางคณะหันกลับมาแสดงโนราโบราณ
การแสดงโนราแบบโบราณในปั จจุบนั มีแนวคิดค้ านที่กบั โนราสมัยใหม่
และเพื่อให้ คนดูมีทางเลือกในการชมแบบหลากหลายยิ่งขึ ้น เพราะมาช่วงหลังคนดูบางกลุม่
โดยเฉพาะในวัยกลางคนจนถึงวัยสูงอายุเริ่ มเบื่อกับโนราแบบสมัยใหม่บ้างแล้ ว จึงหันกลับมาดู
โนราแบบโบราณมากขึ ้น วัตถุประสงค์ของโนราประเภทนี ้จึงเน้ นไปด้ านการดารงเอกลักษณ์ของ
โนราเป็ นสาคัญ
3.1.2.2 เพื่อการแสดงโนราสมัยใหม่ ช่วงปี พ.ศ.2505 ซึง่ เป็ นช่วงที่
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยค่อยๆเปลีย่ นแปลง การตลาด และการค้ าเริ่ มขยายตัว มี
เทคโนโลยีใหม่ๆจากตะวันตกและญี่ปนเข้
ุ่ ามาเป็ นจานวนมาก รวมทังสื
้ อ่ เพื่อความบันเทิงต่างๆ
ด้ วยเช่น วิทยุ โทรทัศน์หรื อภาพยนตร์ เป็ นสือ่ ที่ประชาชนรับเข้ ามาก่อนสือ่ อื่นๆ เนื่องจากสามารถ
เปิ ดรับฟั งได้ โดยใช้ ถ่านแทนการใช้ ไฟฟ้ า เพราะในช่วงนันไฟฟ้
้ าไม่สามรถเข้ าถึงได้ ทวั่ ทุกบ้ าน
และสือ่ วิทยุนี ้เองที่เป็ นสือ่ นาเสียงเพลงจากภาคกลางส่งมายังประชาชนในภาคต่างๆ ทาให้ เพลงที่
เกิดขึ ้นในสมัยนันได้
้ รับความนิยมทัว่ ประเทศ ในช่วงเริ่ มมีวิทยุ จากการสอบถามโนราหลายท่าน
ไม่ปรากฏว่าผู้คนลดความนิยมโนราลง เพราะหันไปฟั งวิทยุแทน เพราะเนื่องจากประชาชนใน
ภาคใต้ ทงในเมื
ั้
องและที่อยูห่ า่ งไกลยังมีวิทยุใช้ กนั น้ อย แต่มีปรากฏว่าโนราได้ นาเอาเพลงที่ได้ ที่ตน
ได้ ฟังและชื่นชอบในวิทยุเข้ ามาใช้ ในการแสดงโนราด้ วย ในสมัยนันเป็
้ นต้ นมา โนราได้ นาเอาเพลง
ต่างๆ เข้ ามาร้ องในการแสดงเรื่ องแทนการจับบทออกพราน มาเป็ นการแสดงละครเวทีได้ รับ
อิทธิพลจากภาคกลาง การแสดงดังกล่าวได้ รับความนิยมมากขึ ้น เพราะคนกาลังนิยมลูกทุง่ ใน
สมัยนันมาก
้
โนราบางโรงเริ่ มมีความคิดแปลกใหม่ในการนาเครื่ องดนตรี สากลเข้ ามาใช้
ประกอบการร้ องเพลงลูกทุง่ ในขณะนันด้
้ วย จึงทาให้ คณะที่มีเครื่ องดนตรี สากลประกอบได้ รับ
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ความนิยมมากขึ ้นไปอีกด้ วย เมื่อกระแสเพลงลูกทุง่ ได้ รับความนิยมเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ โนราแต่ละ
คณะก็เริ่ มแข่งขันในการพัฒนาการแสดงดนตรี ของตนเอง เริ่ มมีหางเครื่ องมาเต้ นประกอบเพลง
บ้ างก็เอารูปแบบการแสดงทังชุ
้ ดโดยสัง่ เครื่ องเสียง เครื่ องดนตรี ในภาคกลางมาใช้ เต็มชุด โนราที่ไม่
มีการแสดงดนตรี มีคนมาติดต่อไปแสดงน้ อยมาก ปั จจุบนั โนราสมัยใหม่นี ้ยังได้ รับความนิยมอยู่
ถึงแม้ วา่ จะมีกระแสอนุรักษ์ โนราแบบโบราณขึ ้นมาก็ตาม
การแสดงโนราสมัยใหม่ต้องการความนิยมของคนดูสว่ นใหญ่ที่นิยม
ดนตรี ลกู ทุง่ เป็ นหลัก ซึง่ เป็ นคนดูเกือบทุกเพศทุกวัยนัน่ หมายถึง โนราประเภทนี ้ย่อมมีรายได้
ดีกว่า เพราะสามารถตอบสนองคนดูได้ จานวนมากกว่ารวมทังสามารถแสดงได้
้
หลายพื ้นที่
มากกว่าพื ้นที่ที่นิยมโนรากันอย่างหนาแน่นมาแต่ดงเดิ
ั ้ ม นัน่ คือที่จงั หวัดพัทลุง สงขลาและ
นครศรี ธรรมราช
3.1.2.3 เพื่อการแสดงโนราประยุกต์ จากประเด็นวิพากษ์ วิจารณ์ขึ ้น
ว่า หากเด็กหรื อวัยรุ่นดูโนราโบราณกันน้ อย โนราแบบโบราณก็เริ่ มเสือ่ มความนิยมลงไปเรื่ อยๆ
ประกอบกับ เจ้ าภาพส่วนใหญ่ เมื่อมีการรับโนรามาแสดงก็มกั จะคานึงถึงการแสดงที่สามารถดูได้
ทุกวัยเป็ นหลัก ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้ เกิดโนราอีกลักษณะหนึง่ เรี ยกว่า “โนราประยุกต์” ซึง่ เป็ นโนราที่
พอมีเงินในการลงทุนระดับหนึง่ โดยมีแนวคิดว่า ตนยังคงความเป็ นโนราแบบเดิม เพียงแต่นาเอา
การแสดงในแบบวงดนตรี ลกู ทุง่ เข้ ามาเสริ มเพียงเล็กน้ อย เรี ยกว่าเป็ นการ “เน้ นโนรา เสริ มดนตรี ”
โนราประยุกต์นนเกิ
ั ้ ดจากแนวคิดที่ต้องการนาจุดเด่นของโนราสมัยใหม่
มาเสริ มกับโนราแบบเก่า เพือ่ ให้ กลุม่ คนดูที่เป็ นวัยรุ่นสนใจติดตามชม และในขณะเดียวกันคนใน
วัยกลางคนถึงวัยสูงอายุก็ยงั ได้ ดโู นราแบบเดิมด้ วย และนอกจากนัน้ การที่นาดนตรี สากลมา
เสริ มกับโนราแบบเดิมสามารถทาให้ โนราประเภทนี ้ สามารถรับงานได้ ทงในแบบโบราณเพี
ั้
ยง
อย่างเดียว หรื อในแบบประยุกต์ก็ได้
3.2 วัตถุประสงค์ การละเล่ นโนราในเชิงพิธีกรรมมี 3 ประการ
ก่อนที่โนราจะเข้ ามาดารงบทบาทสร้ างความบันเทิงแก่ชุมชน โนราคงจะมี
การละเล่นในเชิงพิธีกรรมสาคัญๆมาก่อน เช่น พิธีกรรมของกษัตริ ย์หรื อเจ้ าเมืองและชนชันสู
้ งใน
แต่ละท้ องถิ่นซึง่ อาจมองเห็นได้ จากเครื่ องแต่งกายที่มีลกั ษณะคล้ ายเครื่ องทรงกษัตริ ย์โบราณ
หรื อตานานเกี่ยวข้ องกับโนราก็เป็ นได้ เรื่ องราวเกี่ยวข้ องกับเทพเจ้ า สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์วา่ เป็ นผู้ประดิษฐ์
ท่าราต่างๆ และร่องรอยของความเป็ นพิธีกรรมยังจะเห็นได้ จากความเชื่อเรื่ องครูโนรา และความ
เชื่อเรื่ องการทาคุณไสย โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
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3.2.1 เพื่อไหว้ ครูหรือไหว้ ตายายโนรา ด้ วยเหตุที่เป็ นศิลปิ นมีครู ดังนันผู
้ ้
แสดงโนราก็ดีเทือกเถาเหล่ากอของโนราก็ดี จึงถือเป็ นธรรมเนียมว่าจะต้ องมีการไหว้ ครู และ
แสดงกตเวทิตาคุณต่อครูของตนอยูเ่ สมอ การไหว้ ครูและแสดงกตเวทิตาคุณเช่นนี ้ ก็ทาโดยการรา
โรงครู
3.2.2 เพื่อแก้ บน นอกเหนือจากธรรมเนียมการไหว้ ครู บางครัง้ ศิลปิ นโนราเห็น
ว่า ครูโนราของตนที่ลว่ งลับไปแล้ ว เป็ นผู้ทรงไว้ ซงึ่ ความศักดิ์สทิ ธิ์ เมื่อมีเหตุเภทภัยแก่ตนและ
ครอบครัว หรื อญาติมิตร ก็มกั จะบนบานศาลกล่าวต่อบรรพชนเหล่านัน้ บางครัง้ ก็อาจจะบน
บานให้ ประสบโชคดี ซึง่ เมื่อสาเร็ จสมประสงค์แล้ วก็จาเป็ นต้ องแก้ บนให้ ลลุ ว่ งไปทางออกในกรณีนี ้
ก็คือการราโรงครู
3.2.3 เพื่อครอบเทริด ธรรมเนียมนิยมอย่างหนึง่ ของศิลปิ น คือ การครอบมือ
แก่ศิลปิ นใหม่ ซึง่ ถือเป็ นกิจกรรมอันเป็ นมงคลยิง่ ของชีวิตศิลปิ น สาหรับโนราถือประพฤติปฏิบตั ิ
ซึง่ เรี ยกว่า “พิธีครอบเทริ ด” หรื อ “พิธีผกู ผ้ าใหญ่ ” หรื อ “พิธีแต่งพอก” พิธีนี ้จะจัดขึ ้นเมื่อใด ก็
จาเป็ นต้ องมีการราโนราโรงครูทกุ ครัง้
วัตถุประสงค์ของการละเล่นโนรา ที่จะนามาใช้ กบั โครงการ ต้ องดูความสาคัญของ
จุดประสงค์โครงการวิจยั เป็ นหลัก “โครงการศูนย์สง่ เสริ มวัฒนธรรมโนรา” เน้ นเพื่อส่งเสริ ม
วัฒนธรรมโนรา มีการอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู สืบสาน และพัฒนา ให้ วฒ
ั นธรรมโนรามีความแข็งแกร่งและ
สามารถดารงอยูใ่ นสังคมปั จจุบนั และในอนาคตได้ โครงการนี ้จึงเน้ นรูปแบบการแสดงแบบโบราณ
เป็ นหลัก ที่มีทงั ้ การแสดงเพื่อความบันเทิงและการแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรม เนื่องจากถ้ าไม่คง
รูปแบบโนราโบราณนี ้ไว้ ก็คาดว่าจะศูนย์หาย หรื ออาจจะกลายรูปแบบโนราเป็ นรูปแบบอื่นจาก
กระแสความนิยมของคนไทยที่มองวัฒนธรรมที่เข้ ามาว่าทันสมัยกว่ารูปแบบเดิมๆนันเชย
้ ความคิด
นี ้ทาให้ ควรนารูปแบบโนราโบราณมาแสดงในโครงการเป็ นหลัก และยังมีการพัฒนารูปแบบ
ประยุกต์ของโนราให้ ทนั สมัย แต่ไม่ทิ ้งรูปแบบโบราณไว้ โดยมีจุดประสงค์ดงั นี ้คือ
1. เพื่อหาเงินจากการแสดงโนรา เข้ าโครงการในการใช้ จ่าย เช่น การเรี ยนการสอนการ
แสดงโนรา ทังผู
้ ้ แสดงและผู้เล่นดนตรี ให้ แก่เยาวชน, ค่าสอนของครูโนรา, การบารุงรักษาอาคาร
สถานที่ ค่าน ้า/ค่าไฟ, ค่าสัมมนานักวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรมโนรา, ค่าการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ก็ได้ การสนับสนุนเงินทุนจากกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริ มวัฒนธรรม
ท้ องถิ่นของแต่ละท้ องถิ่นให้ ดารงอยูแ่ ละพัฒนาต่อไป
2. เพือ่ หายอดโนรา เป็ นการอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนาดีที่สดุ เพราะเมื่อมีคนเก่งโนรา ก็
เพิ่มครูขึ ้นอีกคนหนึง่ นันเอง
้
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3. เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้การแสดงของคนในท้ องถิ่นเป็ นหลัก เพื่อให้ เยาวชนได้ รับรู้
วัฒนธรรมในท้ องถิ่นของตน และยังสัมพันธ์ กบั สังคมและวัฒนธรรมของคนอีกด้ วย ส่วนเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู้ให้ นกั ท่องเที่ยวเป็ นแนวคิดเสริ มของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในการตอบรับ
ทางด้ านเศรษฐกิจเพื่อให้ เงินเข้ าประเทศ โดยเน้ นให้ นกั ท่องเที่ยวได้ รับรู้ถึงวัฒนธรรมโนราว่ามี
ประวัติ ความเป็ นมายังไง สัมพันธ์ กบั สังคมยังไง จนกลายมาเป็ นรูปแบบในปั จจุบนั
4. องค์ ประกอบการละเล่ นโนรา
4.1 สถานที่ในการละเล่ นโนรา
การละเล่นโนราด้ านความบันเทิง และการละเล่นโนราในเชิงพิธีกรรมหรื อโนราโรง
ครู มีการละเล่นใน 2 พื ้นที่คือ พื ้นที่สาธารณะของชุมชน เช่น ลานวัด ลานชุมชน และสถานที่
ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ริ มทะเลสาบ และพื ้นทีล่ านบ้ านของเจ้ าภาพ เช่น งานศพ, งานบวช, งาน
ขึ ้นบ้ านใหม่,วันสาคัญต่างๆของเจ้ าภาพ เป็ นต้ น ยกเว้ นงานแต่งงาน
4.2 บทบาทตัวละคร
4.2.1 นายโรง ทาหน้ าที่ ควบคุมและรับผิดชอบกิจการภายในคณะ 20-30 คน
เป็ นผู้รับงานจากผู้มาติดต่อ และกาหนดตารางเวลา ติดต่อโนรารุ่นใหญ่ ในการเข้ ามาร่วมแสดง
กากับการแสดงว่าจะเป็ นรูปแบบใด และยังเป็ นผู้แสดง โดยมีบทบาทเฉพาะตัว เป็ นผู้มี
ความสามารถในการรา และว่ากลอนเก่ง
4.2.2 ลูกคู่ ทาหน้ าที่ เป็ นผู้เล่นดนตรี หรื อเรี ยกว่า ตีเครื่ อง โดยส่วนใหญ่โนรา
แบบโบราณในปั จจุบนั จะมีลกู คูป่ ระมาณ 5-7 คน ซึง่ เป็ นผู้เล่นเครื่ องดนตรี ทับ, กลอง, ปี่ , โหม่ง,
ฉิ่ง, แตระ และเครื่ องดนตรี ที่สาคัญที่สดุ คือ ทับ เพราะทับเป็ นตัวควบคุมจังหวะ คนตีทบั ต้ องคอย
ดูคนรา เพราะว่าต้ องเปลีย่ นจังหวะตามคนรา จึงต้ องอยูใ่ นระยะมองเห็นคนราชัด
4.2.3 นางรา แบ่งเป็ น 2 พวก คือ
นางรารุ่นเยาว์ อายุประมาณ 11-12 ปี หรื อวัยรุ่น ยังไม่มีประสบการณ์
ในการรา มักออกมาตอนทาบทชุดแรกและออกมาพร้ อมๆกันประมาณ 6-8 คน
นางรารุ่นใหญ่ ออกมาหลังโนรารุ่นเยาว์ ราและทาบทเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ ว มีกี่คนก็ได้ แล้ วแต่นายโรงเป็ นคนกาหนด ส่วนใหญ่ประมาณ 3-5 คน
4.2.4 ตัวตลก หรื อพรานซึง่ เป็ นตัวตลกประจาโรง ทาหน้ าที่ให้ ผ้ ชู มขบขัน พราน
ส่วนใหญ่เป็ นผู้ชาย จะสวมหน้ าพรานสีแดง นุง่ โจงกระเบน มีผ้าขาวม้ าพาดบ่า อาจสวมเสื ้อ
หรื อไม่สวมเสื ้อก็ได้ พรานจะออกมาทาบท หรื อโยนกลอนให้ นายโรง และนาเข้ าเรื่ องเมื่อมีการ
แสดงเรื่ อง
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4.2.5 ช่ างไฟ ช่ างเสียง ทาหน้ าที่ควบคุมในด้ านเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ การแสดง
ดาเนินไปอย่าราบรื่ น นอกจากนันแล้
้ วยังทาหน้ าที่ขบั รถเพื่อขนส่งโนราและอุปกรณ์ตา่ งๆอีกด้ วย
4.3 การแต่ งกาย
เครื่องแต่ งกายในยุคโนราโกรน จากการศึกษา ประหยัด เกษม (2532, 129)
สรุปว่า เป็ นโนรายุคแรก การแต่งตัวของโนราโกรนจะแต่งตัวอย่างง่ายๆ เคยมีผ้ พู บเครื่ องแต่งกาย
ทาด้ วยเปลือกหอย เอามาร้ อยทาเหมือนลูกปั ดในปั จจุบนั การแต่งตัวเอาวัสดุพื ้นบ้ านมาประดิษฐ์
เป็ นเครื่ องประดับเพียงเพื่อการราสนุกๆ เท่านัน้ ต่อมาเมื่อโนราได้ รวมตัวจัดตังเป็
้ นคณะขึ ้นแล้ ว
ตามตานานโนรา เครื่ องแต่งตัวของโนรา เป็ นเครื่ องทรงกษัตริ ย์ ซึง่ พระยาสายฟ้าฟาดประทานให้
พ่อขุนศรัทธา ประกอบด้ วย เทริ ด สังวาล ทับ ทรวง ปั น้ เหน่ง ผ้ าห้ อยหน้ า สนับเพลา หางหงส์
กาไลต้ นแขน กาไลปลายแขน สังวาลและทับทรวงของโนราแต่เดิมทาด้ วยหินสีตา่ งๆ กระดูก และ
แก้ วแต่ปัจจุบนั นี ้ลูกปั ดทาด้ วยพลาสติก
ผ้ าห้ อยหน้ าของกษัตริ ย์เรี ยกว่า ชายไหวชายแครงมี 3 ผืน คือ ห้ อยหน้ า 1 ผืน
ห้ อยกลาง 2 ผืน ส่วนของโนรายังมีห้อยเพิ่มเข้ าไปอีกสักผืนสองผืน เป็ นผ้ าธรรมดาๆ ไม่มีลวดลาย
อะไร ที่เพิ่มเข้ าไปก็เพื่อสะดวกในการทาท่าปี กนก หรื อใช้ ประกอบท่าราบางท่าให้ สวยงามขึ ้น
เท่านัน้
หางหงส์โนรา จากการศึกษา ประหยัด เกษม อ้ างถึง อ.สาโรช นาคะวิโรจน์
สรุปว่า หางหงส์นา่ จะดัดแปลงมาจากเครื่ องประดับของกษัตริ ย์ จากรูปหนังชวา ตัวกษัตริ ย์จะมี
เครื่ องประดับอยูท่ ี่เอวข้ างละชิ ้น มีลกั ษณะยาวคล้ ายหางหงส์ เมื่อเราเอาแบบมาเราเพียงร้ อย
ลูกปั ดเพิ่มเติมเข้ าไปให้ สวยงามเท่านัน้
-เทริด ในปั จจุบนั เป็ นเครื่ องประดับศีรษะของนายโรง หรื อโนราใหญ่กบั นางรา
ลักษณะเป็ นทรงจอมแห มีกรอบหน้ า ในอดีตผู้สวมเทริ ด คือ นายโรงและโนราใหญ่เท่านัน้ นางรา
ในอดีตใช้ ผ้าแถบสีสดหรื อผ้ าเช็ดหน้ าคาดรัดแทน แต่ในปั จจุบนั นางราทุกคนนิยมสวมเทริ ด ด้ วย
เช่นกัน
-เครื่องลูกปั ด มักเป็ นสีลายดอก ใช้ สาหรับสวมลาตัวท่อนบนแทนเสื ้อ
ประกอบด้ วย 5 ชิ ้น คือ บ่า ใช้ สาหรับสวมทับบ่า ซ้ ายขวา รวม 2 ชิ ้น ปิ ง้ คอ ใช้ สาหรับสวมห้ อยคอ
หน้ าหลัง รวม 2 ชิ ้น และพานอก สาหรับใช้ พนั รอบตัวระดับอก ซึง่ ร้ อยลูกปั ดเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า
-ปี กนกแอ่ น หรือ ปี กแหน่ ง ทาด้ วยแผ่นเงินเป็ นรูปนกนางแอ่นกาลังกางปี ก ใช้
สาหรับโนราใหญ่ สวมติดกับสังวาลเหนือระดับเอวทังซ้
้ ายและขวา
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-ทับทรวง ทาด้ วยแผ่นเงินคล้ ายขนมเปี ยกปูนสลักเป็ นลวดลาย อาจฝั งเพชรหรื อ
พลอยหรื อร้ อยเป็ นลูกปั ด ใช้ สาหรับโนราใหญ่ ตัวนางไม่ใช้ ทบั ทรวง สวมห้ อยตรงทรวงอก
-หางหงส์ ทาด้ วยเขาควาย ลักษณะคล้ ายปี กนก 1 คู่ ซ้ ายขวาประกบกัน ปลาย
ปี กเชิดงอนขึ ้นและผูกรวมกันไว้ มีพสู่ ดี าเหนือปลายปี ก ใช้ ลกู ปั ดร้ อยเป็ นลายต่างๆ ตลอดซ้ ายขวา
ดูคล้ ายขนนก ใช้ สวมกับผ้ านุง่ ตรงระดับสะเอว ปล่อยปลายปี กยื่นไปด้ านหลังหางกินรี
-ผ้ านุ่ง เป็ นผ้ ายาว สีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า นุง่ ทับชายแล้ วรัง้ ไปเหน็บไว้ ข้างหลังปล่อย
ปลายชายให้ ห้อยลงคล้ ายหางกระเบน การนุง่ ผ้ าจะรัง้ ไว้ สงู และแน่นกว่าโจงกระเบน
-เหน็บเพลา หรือ สนับเพลา ใช้ สาหรับสวมหรื อนุง่ ผ้ าทับ ตกแต่งด้ วยผ้ าแถบสี
แดงกว้ างประมาณหนึง่ เซนติเมตร ที่บริ เวณปลายขา ลวดลายที่ตกแต่งขึ ้นอยูก่ บั โนราผู้ใช้
-หน้ าผ้ า เป็ นผ้ ากามะหยี่สดี า สีเ่ หลีย่ มผืนผ้ ากว้ าง 4 นิ ้ว ยาวประมาณถึงเข่าของ
ผู้แสดง ห้ อยไว้ ด้านหน้ าปิ ดตังแต่
้ สะเอวถึงเข่า จานวน 3 ผืน ปั กด้ วยลูกปั ดหรื อเลือ่ มและดิ ้นเป็ น
ลวดลายต่างๆ ในอดีตใช้ ลกู ปั ดปั กและดิ ้นเพียงอย่างเดียว
-เล็บ ทาด้ วยทองเหลือง หรื อเงิน หรื อสแตนเลส ต่อปลายด้ วยหวาย หรื อเส้ นเอน
สีขาวที่สามารถดัดให้ โค้ งงอได้ ร้ อยด้ วยลูกปั ดเป็ นสีสนั สวยงาม ใช้ สวมนิ ้วมือ
-ผ้ าห้ อย เป็ นผ้ าสีตา่ งๆ มีลกั ษณะโปร่งบางและสีสด เช่น แดง เหลือง เขียว น ้า
เงินเป็ นต้ น ใช้ คาดห้ อยไว้ ด้านซ้ ายและขวา
-กาไลต้ นแขนและปลายแขน เป็ นโลหะสีเงิน ใช้ รัดกล้ ามเนื ้อผู้แสดง ส่วนใหญ่
นายโรงและโนราใหญ่เป็ นผู้สวมใส่ ซึง่ ทาให้ ดสู ง่าและทะมัดทะแมงยิ่งขึ ้น
-กาไลข้ อมือ และกาไลข้ อเท้ า ข้ างละประมาณ 5-10 วง เวลาเปลีย่ นท่ารามักมี
เสียงดังเป็ นจังหวะทาให้ เร้ าใจยิ่งขึ ้น
-หน้ าพราน ทาด้ วยไม้ แกะเป็ นรูปใบหน้ า ไม่มีสว่ นที่เป็ นคาง ทาจมูกยื่นยาว
ปลายจมูกงุ้มเล็กน้ อย เจาะรูตรงส่วนที่เป็ นตาดาทาสีแดงทังหมด
้
เว้ นส่วนที่เป็ นฟั นทาสีขาว หรื อ
เลีย่ มฟั น ส่วนบนต่อจากหน้ าผากใช้ ขนเป็ ดหรื อห่านสีขาวทาบไว้ แทนผมหงอก
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ภาพที่ 6 ภาพแสดงเทริ ด
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2554 ที่สถาบันทักษิณคดี

ภาพที่ 7 ภาพแสดงเครื่ องลูกปั ด
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2554 ที่สถาบันทักษิณคดี

ภาพที่ 8 ภาพแสดงปี กนกแอ่น
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2555 ที่งานโรงครูวดั ท่าแค จ.พัทลุง

26

ภาพที่ 9 ภาพแสดงทับทรวงห้ อยคอ
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2555 ที่งานโรงครูวดั ท่าแค จ.พัทลุง

ภาพที่ 10 ภาพแสดงหางหงส์
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2555 ที่งานโรงครูวดั ท่าแค จ.พัทลุง

ภาพที่ 11 ภาพแสดงหน้ าผ้ า
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2555 ที่งานโรงครูวดั ท่าแค จ.พัทลุง
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ภาพที่ 12 ภาพแสดงผ้ าห้ อย
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2555 ทีง่ านโรงครูวดั ท่าแค จ.พัทลุง

ภาพที่ 13 ภาพแสดงกาไล
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2555 ที่งานโรงครูวดั ท่าแค จ.พัทลุง

28

ภาพที่ 14 ภาพแสดงหน้ าพราน
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2554 ที่สถาบันทักษิณคดี

ภาพที่ 15 ภาพการแต่งกายตอนแสดงโนรา
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2555 ทีง่ านโรงครูวดั ท่าแค จ.พัทลุง
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4.4 เครื่องดนตรี
-ทับ ทับโนราเป็ นทับคู่ เป็ นเครื่ องดนตรี ที่สาคัญที่สดุ เพราะทาหน้ าที่ในการคุม
จังหวะเป็ นตัวนาในการเปลีย่ นจังหวะและทานอง คนที่เป็ นผู้ตีทบั จะต้ องรู้เชิงของผู้ราด้ วย เพราะ
ทับต้ องเปลีย่ นตามผู้รา
-กลอง เป็ นกลองทัดขนาดเล็ก ใบใหญ่กว่ากลองของหนังตะลุงเล็กน้ อยมีจานวน
1 ใบ ทาหน้ าที่ในการเสริ มจังหวะและล้ อเสียงทับ
-ปี่ เป็ นเครื่ องเป่ าชิ ้นเดียวของโนรา นิยมใช้ ปี่ใน และบางคณะนิยมใช้ ปี่นอก ใช้
เพียงหนึง่ เลาเท่านัน้ ปั จจุบนั คนเป่ าน้ อยลงต้ องอาศัยเสียงอิเล็กโทนแทน
-โหม่ ง หรื อฆ้ องคู่ มีเสียงต่างกัน คือ เสียงแหลมกับเสียงทุ้ม คนตีโหม่งจะตีโหม่ง
ควบคูก่ บั ฉิ่งไปด้ วย
-ฉิ่ง เป็ นเครื่ องตีเสริ มเพื่อแต่งเน้ นจังหวะ ฉิ่งจะอยูท่ ี่มมุ ซ้ ายบนของรางโหม่ง คนตี
ฉิ่งส่วนใหญ่เป็ นคนตีโหม่งไปด้ วย โดยตีฉิ่งมือซ้ าย และโหม่งมือขวาตามจังหวะสอดคล้ องกัน
-แตระ หรือ แกระ คือ กรับซึง่ มีทงกรั
ั ้ บอันเดียวที่ใช้ ตีกระทบกับรางโหม่งหรื อ
กรับคู่ และมีที่ร้อยเป็ นพวงอย่างกรับพวงหรื อใช้ เรี ยวไม้ หรื อลวดเหล็กหลายๆ อันมัดเข้ าด้ วยกันตี
ให้ ปลายกระทบกัน ในปั จจุบนั โนราบางโรงไม่ใช้ แตระก็มี
-ซอ เป็ นเครื่ องดนตรี ที่เสริ มเข้ ามาในระยะหลัง ช่วยเสริ มจังหวะทานองซอที่ใช้
อาจจะเป็ น ซออู้ หรื อซอด้ วงก็ได้ แต่สว่ นใหญ่มกั จะนิยมซอด้ วง

ภาพที่ 16 ภาพแสดงการตีทบั
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2555 โรงครูวดั ท่าแค จ.พัทลุง
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ภาพที่ 17 ภาพแสดงการตีกลอง
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2555 โรงครูวดั ท่าแค จ.พัทลุง

ภาพที่ 18 ภาพแสดงการเป่ าปี่
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2555 โรงครูวดั ท่าแค จ.พัทลุง
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ภาพที่ 19 ภาพแสดงการตีโหม่งกับตีฉิ่ง
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2555 โรงครูวดั ท่าแค จ.พัทลุง

ภาพที่ 20 ภาพแสดงแตระ
ที่มา: หนังสือโนรา: นาฏลักษณ์แห่งปั กษ์ ใต้ , สถาบันทักษิณคดี, หน้ า18

ภาพที่ 21 ภาพแสดงซอ
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2555
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5. ประเภทของโนรา
การแบ่งประเภทของการละเล่นโนราโบราณแต่เดิมได้ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ คือ
การละเล่นโนราในด้ านความบันเทิง และการละเล่นโนราเชิงพิธีกรรม
5.1 การละเล่ นเพื่อความบันเทิง
การละเล่นโนราบันเทิงนันนิ
้ ยมละเล่น 2 ลักษณะคือ โนราเดินโรงหรื อโนราโรง
เดียว และโนราแข่งหรื อการประชันโนรา
5.1.1 การละเล่ นโนราโรงเดียว
เป็ นการเดินทางของคณะโนราไปแสดงตามที่ตา่ งๆ โนราเดินโรงมี 2
ลักษณะคือ เดินทางไปอย่างมีเป้าหมาย คือ เป้าหมายแรกจะเดินทางไปตามหมู่บ้านที่มีคนรู้จกั
ซึง่ ชาวบ้ านจะร่วมแรงร่วมใจกันปลูกโรงโนราแสดงโนราให้ กบั คณะโนรา ส่วนใหญ่ในคืนแรกโนรา
จะแสดงให้ ชมฟรี ชาวบ้ านบางบ้ านก็อาจมีคา่ ตอบแทนเป็ นข้ าวปลาอาหารให้ กบั คณะโนรา และ
อีกเป้าหมายจะเดินทางไป โดยไม่มีเป้าหมาย ค่าที่ไหนจะนอนที่นนั ้ และต้ องขออนุญาต
ผู้ใหญ่บ้านเพื่อปลูกโรงโนรา โดยมีขนตอนในการแสดงดั
ั้
งนี ้
5.1.1.1 ตัง้ เครื่อง คือ เป็ นการประโคมดนตรี เพื่อเป็ นการประกาศให้
ทราบว่า คณะโนราได้ เดินทางมาถึงโรงแสดงโนราแล้ ว และยังเป็ นการขอที่ขอทางของคณะโนรา
ด้ วย
5.1.1.2 โหมโรง คือ เป็ นการบรรเลงดนตรี ก่อนการแสดง, การ
เตรี ยมพร้ อมของคณะโนราก่อนการแสดงจริ ง และเรี ยกร้ องความสนใจจากผู้ชมให้ ทราบว่าการ
แสดงโนรากาลังจะเริ่ มแล้ ว โดยมีการบรรเลงดนตรี อย่างเดียว 2 หรื อ 3 รอบ จะหยุดเมื่อเห็นว่า
ผู้ชมมากันมากแล้ ว ถ้ าโนราแสดงตอนกลางวันการโหมโรงจะเริ่ มประมาณ 8.30 น. ส่วนกลางคืน
จะเริ่ มประมาณ 20.00 น.
5.1.1.3 กาศครู คือ เป็ นการระลึกถึงครูโนราที่ลว่ งลับไปแล้ ว และเชิญ
ครูให้ มาสถิตอยูใ่ นโรงโนรา เพื่อขอความคุ้มครองป้องกันอันตรายทังหมด
้
และช่วยให้ ประสบ
ความสาเร็ จ โดยการร้ องกลอนประกอบดนตรี ของนายโรงโนรา คือ ทานองรายแตระ, ทานองหน้ า
แตระ และทานองเพลงทับเพลงโทน
5.1.1.4 โนราแสดงชุดแรกทาบทหน้ าม่ าน คือ โนราจะขับบทร้ อง
กลอนในม่านก่อนที่จะออกมารา หรื อโนราที่กาลังจะออกมาราเป็ นคนขับร้ องก็ได้ หรื อเป็ นโนราอื่น
แทนก็ได้ การขับร้ องบทหน้ าม่านของโนราในปั จจุบนั อาจจะยึดจากบทเดิมที่ได้ สบื ทอดมาหรื อจะ
เป็ นบทใหม่ที่เขียนขึ ้นเองก็ได้ โดยส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะเป็ นการบรรยายบรรยากาศแต่งตัวของ
โนราก่อนออกรา การชมธรรมชาติ หรื อให้ คติ หรื อปลุกใจ
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5.1.1.5 นางราออกแสดง หลังจากการร้ องบทหน้ าม่านแล้ วนันนางร
้
า
จะออกมาราเป็ นกลุม่ เป็ นชุดแรกอาจจะมีประมาณ 6-8 คน นางราที่ออกมาราส่วนใหญ่นี ้จะเป็ น
โนรารุ่นเยาว์ซงึ่ ยังไม่มีประสบการณ์มากนักในการรา เพราะการราในชุดแรกจะเป็ นการราบท
มาตรฐานของโนรา คือ นางราอาจจะออกมาราเป็ นท่าในบทประถม หรื อท่าราในบทครูสอน หรื อ
ในบทสอนรา ซึง่ ท่าราเหล่านี ้ถือว่าเป็ นท่าราพื ้นฐานของโนรา การรานันนางร
้
าจะออกมาราโดย
ลูกคูต่ ีเครื่ องจังหวะก่อน จากนันจะท
้ าบท คือราในขณะร้ องไปด้ วย โดยที่นางราจะเป็ นผู้วา่ บท
เองหรื อให้ โนราอื่นๆ ว่าให้ จากหลังฉากก็ได้
5.1.1.6 โนราคนต่ อไปออกแสดง หลังจากนางราออกมาราและทาบท
เรี ยบร้ อยแล้ ว โนราคนต่อไปซึง่ จะเป็ นโนราที่มีประสบการณ์ในการแสดงโนราในระดับหนึง่ แล้ ว
จะร้ องบทหน้ าม่าน แล้ วออกมาราท่าประสมซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นศิลปะการราชันสู
้ งอย่างหนึง่ ของโนรา
เพราะโนราจะแสดงความสามารถของตนในการร่ายราแบบประสมท่าโนราต่างๆ ในแบบเฉพาะ
ของตนอวดแก่ผ้ ชู ม เมื่อราเสร็ จ โนราจะร่ายแตระ แล้ วทาบท ซึง่ เป็ นการนาบทกลอนที่แต่งไว้ มา
ร้ องให้ ถกู ทานองและตีทา่ ราตามบทร้ องนันๆ
้ ถือได้ วา่ เป็ นศิลปะชันสู
้ งของโนรา เพราะการทาบท
ต้ องมีไหวพริ บในการตีทา่ จากคาร้ องแต่ละคาได้ อย่างฉับไว รวมทังต้
้ องเป็ นผู้ที่ผา่ นการราแม่บท
และราประสมท่ามาอย่างชานาญ ในการทาบทอาจะทาคนเดียวหรื อเรี ยกโนราคนอื่นมาร่วมด้ วยก็
ได้ จบการทาบทโนราจะว่ากลอนสี่ และกลอนหก แล้ วเข้ าโรงไป ให้ โนราคนต่อไปเข้ ามาแสดงใน
ลักษณะเดียวกัน การเรี ยงลาดับว่าโนราคนใดจะออกก่อนหลังนันจะเรี
้
ยงจากโนราที่มี
ความสามารถน้ อยไปยังโนราที่มีความสามารถที่สดุ ของคณะนัน่ ก็คือ นายโรง เมื่อนางราเข้ าโรง
โนราอีกคนออกมารา และทาบท คนเดียว และเข้ าโรง ต่อมาโนราคนต่อไปจะออกมาทาบทโดย
เรี ยกให้ โนราคนอื่นมาทาบทด้ วยกันเพื่อเพิ่มระดับความครื น้ เครง
ในปั จจุบนั นอกจากเอาบทกลอนที่แต่งไว้ ก่อนแล้ วมาร้ องให้ ถกู ทานอง
และราตีทา่ ตามบทร้ องแล้ วนัน้ โนรายังสามารถสอดแทรกมุขตลกต่างๆ เพื่อสร้ างความบันเทิงและ
ปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้ชมในระหว่างการทาบทอีกด้ วยทังนี
้ ้มุขตลกในการทาบทของโนรามีทงการเล่
ั้
าเรื่ อง
ขาขัน หยอกเย้ าคนดู และวิพากษ์ วิจารณ์เหตุการณ์ในปั จจุบนั ด้ วยอารมณ์ขนั หรื อแม้ กระทัง่ การ
ร้ องเพลงลูกทุง่ เพื่อสร้ างความบันเทิงก็เป็ นมุขตลกอีกอย่างหนึง่ ที่นิยมใช้ กนั
5.1.1.7 นายโรงออกแสดง นายโรงหรื อโนราใหญ่จะออกแสดงหลังสุด
ของนางรา โดยจะร้ องบทหน้ าม่านก่อน จึงจะออกมาโชว์ลลี าท่ารา หลังจากนัน้ จะว่ากลอน ร่าย
หน้ าแตระ และต่อด้ วยการเรี ยกโนราอื่นๆ มาทาบทอีกครัง้
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5.1.1.8 พรานออกแสดง พรานจะร้ องบทหน้ าม่านก่อน แล้ วจึงจะ
ออกมาโชว์ลลี าท่ารา ซึง่ ท่าราจะราเฉพาะของพรานเท่านัน้ หลังจากนันก็
้ จะพูดคุยทักทายกับคนดู
เพื่อเรี ยกเสียงหัวเราะ แล้ วก็จะว่าบทตลกของตน แล้ วจากนันจะว่
้ าโต้ กลอนสดกับโนราใหญ่ ใน
บางครัง้ พรานอาจจะออกมาทาบทหรื อโต้ กลอนกับโนราใหญ่เลยก็ได้ ปั จจุบนั หลังจากโนราใหญ่
ทาบท และพรานออกมาแล้ วนัน้ อาจจะมีการเล่นเรื่ องด้ วยก็ได้ จบแล้ วนายโรงกับนายพรานจะเข้ า
โรง
5.1.1.9 นายโรงลาโรง ภายหลังจากนายโรงทาบท หรื อต่อกลอนกับ
พรานแล้ ว นายโรงจะว่ากลอนสี่ แล้ วต่อด้ วยกลอนหก เพื่อขอบคุณเจ้ าภาพ และอาลาคนดู

ภาพที่ 22 ภาพแสดงโนราตัวอ่อนรุ่นเยาว์
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2555 งานโรงครูวดั ท่าแค จ.พัทลุง
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ภาพที่ 23 ภาพแสดงนางรารุ่นใหญ่วา่ บท
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2555 วัดป่ าพะยอม จ.พัทลุง

ภาพที่ 24 ภาพแสดงพรานออก
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2555 งานโรงครูวดั ท่าแค จ.พัทลุง
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ขันตอนการแสดงโนราโรงเดี
้
ยว สรุปเป็ นตารางได้ ดงั นี ้

ภาพที่ 25 ภาพแสดงขันตอนการแสดงโนราโรงเดี
้
ยว
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
5.1.2 ขัน้ ตอนในการแสดงโนราประชันโรง
จากการศึกษาสรุปว่า การแสดงโนราประชัน สามารถแบ่งกิจกรรมการ
แสดงได้ เป็ น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการแสดงก่อนวันประชัน และกิจกรรมการแสดงในวันประชัน
กิจกรรมการแสดงก่อนวันประชัน หมายถึง กิจกรรมที่โนราแต่ละคณะได้
จัดขึ ้นในตอนกลางคืนก่อนที่จะมีการประชันในวันรุ่งขึ ้น ซึง่ มักเรี ยกการแสดงในคืนนี ้ว่า “ราเปรี ยบ
มือ” หรื อ “ราสาวมือ” หรื อ “ราปะมือ” เป็ นต้ น เพื่อให้ ทราบว่ามีการประชันแน่นอน, เพื่อเป็ นการ
อวดลีลาท่าราหยัง่ เชิงโนราฝ่ ายตรงข้ าม, เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ สร้ างคะแนนนิยมให้ คณะของ
ตนในการติดตามชมในวันรุ่งขึ ้นซึง่ เป็ นวันประชัน อันจะทาให้ ได้ คะแนนมาก การราเปรี ยบมือจึง
ต้ องเลือกผู้ที่มีความรู้ สามารถราโนราอย่างโดดเด่น เช่น ราดี เสียงดี ว่ามุตโตดี ทาบทดี เป็ นต้ น
ซึง่ มักจะมีฝีมือรองจากตัวนายโรงโนราหรื อโนราใหญ่ เป็ นตัวแทนในการราเปรี ยบมือ มักราเปรี ยบ
มือกันประมาณ 2-3 คน และนอกจากการราของโนราแล้ วอาจจะออกพรานไปร้ องกลอนกับโนรา
ด้ วยก็ได้
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5.1.2.1 กิจกรรมการแสดงก่ อนวันประชัน
- การเข้ าโรง ก่อนที่โนราเข้ าโรงและคนอื่นๆ จะเข้ าโรงที่
เจ้ าภาพจัดเตรี ยมไว้ ให้ เป็ นที่แสดงตามที่ได้ จบั ฉลากได้ ก็ต้องมีพิธีการขับไล่เสนียดจัญไร สิง่
เลวร้ ายต่างๆและป้องกันการทาคุณไสยจากโนราฝ่ ายตรงข้ าม โดยการทาพิธีของหมอกบโรง
- ตัง้ เครื่อง เมื่อคณะโนราทุกคนเข้ าภายในโรงและเสร็ จพิธีการ
ของหมอกบโรงแล้ ว ก่อนจะทาพิธีอื่นๆ ลูกคูจ่ ะบรรเลงดนตรี ประมาณ 1 เพลงเพื่อเป็ นการบอก
กล่าวครูหมอโนราให้ ทราบว่าได้ มาถึงที่จะแสดงแล้ ว
- พิธีเบิกโรง พิธีการขอที่ตงโนรา
ั้
และขอบารมีคณ
ุ พระศรี
รัตนตรัย เทวดา พระแม่ธรณี ครูโนรา มาช่วยคุ้มกันรักษา และดลบันดาลให้ ผ้ ชู มเกิดความรัก นิยม
ชมชอบวิธีการเบิกโรง77 ซึง่ แต่ละคณะจะแตกต่างกันออกไป
- การโหมโรงหรือการลงโรง เป็ นการบรรเลงดนตรี ก่อนการ
แสดง โดยจะบรรเลงเพลงดนตรี ล้วนๆ ในทานองและจังหวะต่างๆ จนครบ 12 เพลง หรื อเวลา
ประกอบการร้ องและราในการแสดงต่อไป อีกทังเพื
้ ่อเตือนให้ ผ้ ชู มได้ ทราบว่าใกล้ ถึงเวลาที่โนราจะ
แสดงแล้ ว
- การกาศครูหรือเชิญครู เป็ นการขับร้ องบทกลอนเพื่อระลึกถึง
ครูโนราและสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ทงหลาย
ั้
เพื่อขอบารมีมาช่วยคุ้มครองป้องกันอันตรายตลอดช่วยดล
บันดาลให้ ประสบความสาเร็ จในการแสดง เนื ้อหาของบทกลอนที่ใช้ ร้องบทกาศครู จะกล่าวถึง
การระลึกถึงบุญคุณครูอาจารย์ ความเป็ นมาของโนรา การแสดงความคารวะต่อพระรัตนตรัย และ
เป็ นการขอขมาพระแม่ธรณีและสิง่ ศักดิ์ทั ้งหลาย
- ปล่ อยตัวผู้แสดงราเปรียบมือ คือ การแสดงความสามารถ
ในการราโนราด้ านต่างๆของผู้ที่ได้ รับคัดเลือกไว้ ซึง่ มีประมาณ 2-3 คน โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ขับบทในม่ าน เพื่อเตรี ยมตัวทาสมาธิ
ราแม่ ท่า ราประกอบจังหวะตามความถนัด มีการรา
ผสมผสาน เรี ยงร้ อยเป็ นท่าราใหม่ๆ ไม่มีบทร้ อง
ร้ องกลอนทานองหนังตะลุง การแสดงความสามารถ
ด้ านบทกลอนโดยไม่มีการรับและการรา โดยยืนร้ องหน้ าเวที หลังจากที่ผ้ รู าจบกระบวนการราแม่
ท่าแล้ ว
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นั่งพนัก หลังจบการว่ากลอนผู้ราจะถอยไปนัง่ บนพนัก
กลางเวที มีการพูดทักทายผู้ชม เพื่อคลายความเหน็ดเหนื่อย บางคนก็บริ กรรมคาถามหานิยม เพือ่
ผูกจิตใจให้ คนรัก
ราทาบท คือ การราตีทา่ ไปตามบทร้ อง ถือว่าเป็ น
ศิลปะการราชันสู
้ งของโนรา ผู้ที่ราได้ ดีต้องผ่านการราแม่บทและราประสมท่ามาอย่างชานาญ มี
ไหวพริ บในการตีทา่ จากคาร้ องแต่ละคาได้ อย่างฉับไว โดยเมื่อผู้รานัง่ พนักแล้ วก็จะเริ่ มขับบทซึง่ มี
ด้ วยกัน 2 ทานอง คือ ทานองเพลงกราว และทานองเพลงทับ
ร้ องกลอนรับ คือ ผู้ราจะร้ องกลอนโชว์ความสามารถ
อีกครัง้ หนึง่ แต่การร้ องกลอนในช่วงนี ้เมื่อผู้ร้องจบลูกคูก่ ็จะร้ องรับซ ้าอีกครัง้ เช่น กลอน 4, กลอน
6, กลอน 8 เป็ นต้ น ซึง่ หากผู้ร้องมีความสามารถมีปฏิภาณด้ านกลอนเก่งก็มกั ดันกลอนสด เรี ยกว่า
“กลอนมุตโต” โดยนาเอาสิง่ ที่เห็นอยูใ่ นขณะนัน้ เช่น การเดินทาง การแต่งกาย ลักษณะของงาน
สภาพบ้ านเรื อน สภาพธรรมชาติ เป็ นต้ น มาแต่งเป็ นกลอนร้ องขึ ้นในทันทีทนั ใด และเมื่อจบแล้ ว
โนราบางคนก็จะราอวดฝี มืออีกครัง้ หรื อทาความเคารพผู้ชมแล้ วกลับเข้ าหลังโรง
พิธีกรรมทางไสยศาสตร์ นับว่าเป็ นพิธีกรรมที่สาคัญต่อการแพ้ ชนะเป็ น
อย่างยิ่ง จัดขึ ้นเมื่อเสร็ จพิธีการราเปรี ยบมือแล้ วเป็ นส่วนตัว โดยใช้ สถานที่ของส่วนที่พกั โนราหลัง
ม่านมักจะมีลกั ษณะเช่นเดียวกับโนราโรงครู คือ ผูกผ้ าขาวทาเพดานมักนิยมตรงกลางโรงหลังม่าน
บนเพดานใส่สงิ่ ของต่างๆ เพื่อไหว้ จากนันโนราใหญ่
้
หรื อหมอกบโรงทาพิธีเชิญครูและชุมนุมครู
5.1.2.2 กิจกรรมการแสดงในวันประชัน
เป็ นกิจกรรมการแสดงที่โนราแต่ละคณะจะแสดงลีลา ท่ารา
ความสามารถ กลเม็ดเด็ดพรายต่างๆ ในเชิงการราโนราอย่างเต็มที่ โดยเริ่ มตังแต่
้ การลงโรง กาศครู
ปล่อยตัวโนราออกรา ซึง่ เป็ นลักษณะเดียวกับการราเปรี ยบมือ แล้ วต่อด้ วยขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้ คือ
- การแห่ นายโรงโนราหรือโนราใหญ่ เป็ นการประชาสัมพันธ์
และเชิญชวนให้ ผ้ ชู มที่อาจจะกระจัดกระจายอยูใ่ นที่ตา่ งๆ ของบริ เวณงานให้ ร้ ูวา่ ขณะนี ้ถึงเวลาที่
โนราใหญ่จะออกรา การแห่นายโรงมี 2 ลักษณะ คือ แห่มาจากที่อื่นมายังโรงโนราหลังจากการ
แต่งตัว กับ แห่จากโรงโนราไปไหว้ พระแล้ วกลับมายังโรง โดยที่โนราใหญ่จะยืนบนบ่าของลูกคู่ แล้ ว
ตังท่
้ าราที่มีความสง่างามค้ างไว้
- ราเฆี่ยนพราย-เหยียบลูกมะนาว เป็ นการราเพื่อพิธีกรรม
ทางไสยศาสตร์ เพื่อเป็ นการตัดไม้ ขม่ นามโนราฝ่ ายตรงข้ าม และเป็ นการสร้ างขวัญกาลังใจให้ แก่
สมาชิกในคณะของตน โดยมี 2 กระบวนรา คือ ราเฆี่ยนพราย กับราเหยียบลูกมะนาว
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- ราขอเทริด หรือ เยาะเทริด เป็ นการราเพื่อผ่อนคลายความ
ตึงเครี ยดให้ กบั ผู้ชมการแสดง ซึง่ เป็ นการราที่สนุกสนาน ระหว่างผู้ถือเทริ ดซึง่ เป็ นตัวตลกกับคนขอ
เทริ ดคือนายโรง ที่ยงั ไม่ได้ สวมเทริ ดมีแต่ผ้าประเจียดโพกศีรษะไว้ เท่านัน้ โดยจะราในลีลาที่
สวยงามเพื่อขอเทริ ดให้ ได้ ขณะที่ตวั ตลกก็จะราในท่าที่ตลกขบขันหยอกล้ อกับนายโรงมีการพูดจา
สอดแทรกโต้ ตอบต่อว่ากันในลักษณะที่สนุกสนาน
- ราทาบท การราที่วา่ กลอนไปพร้ อมๆกัน กับการตีทา่ รา
ประกอบบทร้ อง เพื่อสือ่ ความหมาย ทุกคาที่ร้องจะตีทา่ ให้ สมจริ งสมจัง ฉับไว กลมกลืนกับจังหวะ
ดนตรี ผู้ราจะต้ องราทาบทให้ ได้ อย่างชานาญ ทังสอง
้ ทานอง คือ ทานองเพลงกราว และทานอง
เพลงทับ ซึง่ จะต่างกันที่วิธีการร้ องและทานองจังหวะดนตรี
- เล่ นคาพรัด การร้ องกลอนตามบทที่แต่งไว้ ลว่ งหน้ าใน
ลักษณะการร้ องโต้ ตอบกัน เนื ้อหาสาระจะเป็ นเฉพาะเรื่ อง เฉพาะเหตุการณ์ คือ คาพรัดชม เช่น
ชมธรรมชาติ ชมนก ชมไม้ , คาพรัดบทจริ ง คือ เหตุการณ์ที่เป็ นความจริ งมากล่าวให้ เกิดความตลก
ขบขัน, คาพรัดเกี ้ยวคือ บทเกี ้ยวระหว่างชายหญิง, คาพรัดขี ้หกคือ บทโกหกที่เป็ นไปไม่ได้
- การแสดงเรื่องหรือจับบท การแสดงที่จบั เอาเรื่ องราวหรื อ
ตอนหนึง่ ของวรรณกรรมพื ้นบ้ านมาเล่นเป็ นละคร ในการแสดงประกอบด้ วย นายโรง, โนราที่แสดง
เป็ นตัวนาง, พรานหรื อตัวตลก และตัวประกอบอีก 1 - 2 คน
- ราเพลงปี่ เป็ นการราเพื่ออวดลีลาท่ารา ความสามารถอันอ่อน
ช้ อยงดงามของผู้รา ผู้ราจะต้ องใช้ อารมณ์ความรู้สกึ จินตนาการท่าราออกมาให้ สอดคล้ อง
กลมกลืนกับท่วงทานองของเสียงปี่ โดยใช้ ปฏิภาณไหวพริ บราหลอกล่อนายปี่ ในลักษณะลีลาต่างๆ
ให้ หลงใหล ลาดับการราปี่ จะจัดไว้ ตอนท้ ายสุดของการราของโนราคนนันๆ
้
การร้ องกลอนเรี่ยไรเงิน คือ การแสดงความสามารถเชิงบทกลอนของ
โนราแต่ละคณะที่เข้ าประชัน ในช่วงหยุดพักตอนเที่ยง โนราจะออกร้ องกลอนของเรี่ ยไรเงินจาก
ผู้ชมเพื่อนาไปร่วมทาบุญกับทางวัด ซึง่ บางครัง้ คิดเป็ นคะแนนตัดสินด้ วย โดยโนราจะว่ากลอนสด
หรื อ กลอนมุตโต ดังนันผู
้ ้ ที่ออกร้ องกลอนเรี่ ยไรเงินจึงมักเป็ นนายโรงหรื อโนราใหญ่ ที่มีความ
ชานาญเป็ นตัวแทนของคณะโนรานันๆ
้ ขณะร้ องกลอน จะมีการตีฉิ่งให้ จงั หวะประกอบกับการร้ อง
รับของลูกคู่
ชะโรง คือ การแสดงโนราเพื่อเป็ นการดึงผู้ชมที่กาลังชมการแสดงของ
โนราฝ่ ายตรงข้ ามอยู่ ให้ มาชมการแสดงโนราของตน หรื อเพื่อดึงผู้ชมที่เคยได้ ชมการแสดงโนรา
ของตนแต่เปลีย่ นไปชมการแสดงฝ่ ายตรงข้ ามให้ กลบมาชมการแสดงโนราของตนอีกครัง้ หนึง่
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ภาพที่ 26 ภาพแสดงราเฆี่ยนพราย เยียบลูกมะนาว
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2555 วัดท่าแค จ.พัทลุง

ภาพที่ 27 ภาพแสดงราขอเทริ ด
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2555 วัดท่าแค จ.พัทลุง
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ภาพที่ 28 ภาพแสดงราทาบทและเล่นคาพรัด
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2555 วัดท่าแค จ.พัทลุง
ขันตอนการแสดงโนราประชั
้
นหรื อโนราแข่ง สรุปเป็ นตารางได้ ดงั นี ้

ภาพที่ 29 ภาพแสดงขันตอนการแสดงโนราประชั
้
น
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
6. โนรากับความสัมพันธ์ ในการใช้ พนื ้ ที่
จากการศึกษาลักษณะการแสดงโนราแต่ละประเภท ในเรื่ องของโรงละครแบบโนรามี
ลักษณะแตกต่างกันออกไป ในการใช้ พื ้นที่ของแต่ละประเภทการแสดง
6.1 นิยามศัพท์ ของโรงละครแบบโนรา
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คาว่า “โรงละครแบบโนรา” ในการศึกษานี ้ หมายความว่า อาคารสถานที่ที่มี
การจัดแสดงแบบท้ องถิ่น และมีรูปแบบและเนื ้อหาการแสดงที่ใช้ เป็ นแบบท้ องถิ่นในบริ เวณรอบๆ
ลุม่ ทะเลสาบสงขลา
การปลูกโรง คือ การวางหน้ าโรงไปทางทิศเหนือหรื อใต้ และไม่หนั ทิศหน้ าโรงไป
ทางทิศตะวันออกหรื อทิศตะวันตก เนื่องจากเป็ นการวางขวางตะวัน หรื อที่ชาวใต้ เรี ยก “ขวางหวัน”
เพราะเชื่อว่าจะทาให้ ตกอับ และไม่หนั หน้ าโรง หลังโรงให้ สถานที่หรื อสิง่ ที่เคารพบูชา
เสามหาชัย7 เป็ นเสาต้ นกลางของโรงแสดงโนรามีความสาคัญมาก เพราะถือว่า
แทนองค์พระวิสสุกรรม โดยมีนิยายเกี่ยวกับเสามหาชัย กล่าวคือ พระเทพสิงหรกับแม่ศรี คงคาเป็ น
สามีภรรยากัน หาเลี ้ยงชีพโดยการแสดงละครชาตรี ในสถานที่ตา่ งๆ จนเลือ่ งลือ่ ไปทัว่ เมือง
ตลอดจนนางฟ้ าก็พากันลงมาดูและเพลิดเพลินจนลืมเข้ าเฝ้าพระอิศวร ทาให้ พระอิศวรกริ ว้ และ
ตรัสว่าจะแสดงละครโรงใหญ่เพื่อประชันและทาลายการแสดงละครของพระเทพสิงหรกับแม่ศรี คง
คา พระวิสสุกรรมจึงทูลเตือนว่า พระองค์เป็ นเจ้ าโลก จะไปทาการทับถมผู้น้อยนัน้ หาเป็ นการ
สมควรไม่ พระอิศวรก็ไม่ยอม จัดการแสดงจนได้ พระวิสสุกรรมก็เข้ าด้ วยพระสิงหรและแม่ศรี คงคา
บอกว่าจะแสดงเมื่อใดให้ ทาที่ประทับไว้ จะมากากับคุ้มครองอยูด่ ้ วย เพือ่ ปกป้องผองภัยยันตราย
และมิให้ แพ้ พระอิศวรได้ จึงได้ ทาเสาผูกผ้ าแดงปั กไว้ ตรงกลางโรง พระวิสสุกรรมก็มาประทับเป็ น
ประธานอยูต่ ลอดเวลาแสดง ทาให้ ละครชาตรี ไม่แพ้ ละครโรงใหญ่ของพระอิศวรได้ จึงเป็ นประเพณี
สืบมาว่า โรงละครชาตรี ต้องมีเสากลาง เสานี ้ใช้ เป็ นที่ผกู ซองคลี(ซองใส่ไม้ รบต่างๆ) ในภายหลัง
เพื่อสะดวกในการแสดงที่ตวั ละครจะหยิบเอาได้ ตามความต้ องการโดยเร็ ว
ราขวางโรง คือ โนราจะไม่ราขวางหน้ าจัว่ คนชมโนราชมได้ ทงสี
ั ้ ด่ ้ าน ตรงกลาง
โรงมีพนักนัง่ รา เนื่องจากโรงเปิ ดโล่ง
นัก คือ เป็ นที่นงั่ พักของโนราขณะแสดงโดยมากจะแสดงในท่านัง่ เช่นร้ องบทร่าย
แตระแล้ วทาบท เป็ นต้ น
นักพิง คือ พื ้นที่ภายในสาหรับโรงโนรา คนนอกห้ ามเข้ ามายุม่ ย่าม เป็ นไม้ ไผ่กนั ้
ไว้ รอบๆ โดยผูกติดกับเสาโรงด้ านนอก ยกสูงจากพื ้นดินประมาณ 30-40 ฟุต
เสื่อคล้ า คือ เสือ่ ที่ใช้ ปพู ื ้น เพื่อให้ พื ้นที่ในการราของโนรา ได้ มีความเรี ยบและ
สะดวกในแสดง
7

มนตรี ตราโมท, ละครชาตรี, พุ่มเทวา ที่ระลึกงานเชิดชูเกียรติศิลปิ นภาคใต้ :ขุน
อุปถัมภ์ นรากร, สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ:กรุงสยามการพิมพ์, 2523 : 39
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ยันต์ เต่ าเลือน เป็ นลักษณะการวิ่งเวียนเสาเหมือนการเขียนยันต์เต่าเลือนในการ
ราคล้ องหงส์ของพิธีโนราโรงครู คือ เริ่ มจากทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้ ) วิ่งตรงไปเวียนเสา ทางทิศ
อีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ในลักษณะวิ่งเวียนซ้ าย จากนันวิ
้ ่งตัดทิศบูรพา (ตะวันออก) ไปเวียน
เสาในลักษณะเวียนซ้ ายทางทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้ ) จากนันวิ
้ ่งตัดทิศทักษิณไปเวียนเสา
ทางทิศหรดีในลักษณะเช่นเดิม แล้ ววิ่งตัดทิศประจิม (ตะวันตก) ไปเวียนเสาทางทิศพายับ
(ตะวันตกเฉียงเหนือ) แล้ วจึงวิ่งตัดทิศอุดร (ทิศเหนือ) ไปเวียนเสาในลักษณะเช่นเดิมทางทิศอีสาน
อีกครัง้ เป็ นอันสิ ้นสุดการวิ่งแบบยันต์เต่าเลือน

ภาพที่ 30 ภาพแสดงยันต์เต่าเลือน ใช้ สาหรับวิ่งราของนางรา ในพิธีคล้ องหงส์
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
6.2 วิวัฒนาการการใช้ พนื ้ ที่โรงละครแบบโนรา
จากการศึกษาสรุปว่าเมื่อบริ เวณคาบสมุทรสทิงพระรับวัฒนธรรมด้ านละครของ
อินเดียเข้ ามา จึงได้ เกิดเป็ นละครชาตรี ขึ ้น ซึง่ แต่แรกทีเดียวรูปแบบคล้ ายอินเดียมาก กล่าวคือ มีตวั
ละครแสดงเพียง 3 ตัว คือ ตัวนายโรง(ยืนเครื่ อง) 1ตัว, ตัวนาง 1 ตัว และตัวจาอวด(เป็ นตัว
เบ็ดเตล็ดด้ วย) 1 ตัว มีเครื่ องปี่ พาทย์ประกอบด้ วย ปี่ เลาหนึง่ โทนคูห่ นึง่ กลองเล็กคูห่ นึง่ และฆ้ อง
คู่ ละครชาตรี นี ้ได้ แพร่หลายเป็ นที่นิยมมากในแถบนี ้ แต่โบราณเห็นจะนิยมแสดงเรื่ องมโนห์รา
(พระสุธน) กันเป็ นพื ้น ชาวปั กษ์ ใต้ ซงึ่ ชอบพูดตัดพยางค์หน้ าจึงเรี ยกละครแบบนี ้ว่า “โนรา” 8
6.2.1 โรงละครชาตรี เป็ นโรงมีเสา 4 ต้ น ปั ก 4 มุม เป็ นสีเ่ หลีย่ มจัตรุ ัส มีเตียง
หนึง่ เตียง มีเสากลางเรี ยกว่า “เสามหาชัย” 1 เสา ไม่มีฉาก บริ เวณแสดงมีหลังคาไว้ บงั แดดบังฝน
8
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6.2.2 โรงโนรารุ่นเก่ า โรงโนรามีลกั ษณะเป็ นโรงชัว่ คราวไม่ยกพื ้น เพราะส่วน
ใหญ่นิยมเล่นกันกลางแจ้ ง สรุปว่า ลักษณะเป็ นโรงไม่ยกพื ้น ปลูกโรงเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ ัส มีขนาด
ระหว่าง 8-9 ศอก (ประมาณ 4-4.5 เมตร) เปิ ดโล่งทังสี
้ ่ด้าน มีเสา 4 เสาบ้ าง 8 เสาบ้ าง ซึง่ มักจะทา
ด้ วยไม้ หมาก หรื อไม้ ไผ่ มีเสากลางอยูต่ ้ นหนึง่ เรี ยกว่า “เสามหาชัย” เชื่อถือกันว่าเป็ นที่ประทับ
ของพระวิสสุกรรมเวลาแสดงโนรา ส่วนหลังคาเป็ นรูปจัว่ มุงด้ วยจากและกระแชงเป็ นพื ้น 9
ภายในโรงไม่มีม่านกัน้ และมีสว่ นประกอบไม่มากนัก คือ พื ้นโรงเป็ นพื ้นดิน หรื อปู
ลาดด้ วยเสือ่ ซึง่ ทาด้ วยคล้ า จูด หรื อกก มีที่สาหรับโนรานัง่ รา เรี ยกว่า “นัก” หรื อ “พนัก” มักทา
ด้ วยไม้ ไผ่อยูต่ รงกลางๆ ในส่วนหน้ าของโรงตามแนวขวาง ปกติจะยกสูงจากพื ้นดินประมาณ 1
ศอก ที่พื ้นทางด้ านซ้ ายและขวาของนักหรื อพนัก จะเป็ นที่วางเครื่ องดนตรี และเป็ นที่นงั่ ของลูกคู่
หรื อผู้ติดตามโนราที่เรี ยกว่า “พวกตาเสือ”
6.2.3 โรงแสดงแบบมีพนื ้ ที่พักของโนรา เป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า หันด้ านหน้ าไป
ทางทิศใดก็ได้ ยกเว้ นทิศตะวันตก ขนาดของโรง ไม่อาจกาหนดแน่นนอน แต่มีความกว้ างประมาณ
7 m ความยาวประมาณ 9 m ยกพื ้นสูงขึ ้นจากพื ้นดินประมาณ 1 m หลังคาทาเป็ นรู ปเพิงหมา
แหงนมีเสาทังหมด
้
8 ต้ น ด้ านหน้ า 2 ต้ น ตอนกลาง 3 ต้ น ด้ านหลัง 3 ต้ น แบ่งพื ้นที่โรงออกเป็ น 2
ส่วน สาหรับการแสดง 1 ส่วน (6x7 m) สาหรับที่พกั นักแสดง 1 ส่วน (3x7 m) ระหว่างบริ เวณทัง้
สองจะกันด้
้ วยฉากขนาดใหญ่ ด้ านหน้ าเวทีจะเปิ ดโล่งทัง้ 3 ทิศ บริ เวณซ้ ายหรื อขวาจะมีราวไม้ สงู
จากพื ้นโรง 1 f ผูกกันไว้
้ สาหรับให้ นกั ดนตรี ได้ นงั่ พักผ่อนอิริยาบถขณะบรรเลงดนตรี ส่วนด้ านหลัง
เวที ซึง่ เป็ นที่พกั นักแสดงจะมีฝากันโดยรอบอย่
้
างมิดชิดทัง้ 4 ด้ านสูงประมาณ 1 mครึ่ง
อุปกรณ์ที่ใช้ สาหรับสร้ างโรงโนราสามารถเปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัย ไม่มีการ
ยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด อย่างเช่น เสาโรงโนรา อาจใช้ ไม้ กลมหรื อถังน ้าขนาดใหญ่ หรื อโครง
เหล็กประกอบสาเร็ จรูป หลังคาใช้ จาก ผ้ าเต้ น วัสดุหาง่ายในท้ องถิ่น พื ้นโรงปูด้วยไม้ กระดานบาง
โรงปูทบั ด้ วยเสือ่ น ้ามัน เสือ่ คล้ า หรื อถ้ าพื ้นเวทีเป็ นไม้ อดั จะไม่ใช้ เสือ่ เพราะพื ้นจะเรี ยบและสะดวก
ในการราและเล่นดนตรี ในบางท้ องถิ่นจะมีการสร้ างโรงโนราถาวรหรื อโรงโนราสาเร็ จรูปสามารถ
ประกอบและเคลือ่ นย้ ายได้ และมีไว้ บริ การ (ให้ เช่า)10
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การตกแต่งโรงโนรา จะแบ่งบริ เวณด้ านเวทีกบั ทีพ่ กั นักแสดงด้ วยฉากขนาดใหญ่
เหมือนของลิเก บางคณะจะมีฉากประมาณ 2-3 ฉาก ไว้ สบั เปลีย่ นเมื่อแสดงละครและดนตรี หรื อ
จะเว้ นบริ เวณด้ านซ้ าย-ขวาของฉาก ให้ หา่ งจากด้ านข้ างของโรง เพื่อให้ ผ้ รู าเข้ าออกเวลาแสดง
หรื ออาจประกอบพื ้นเวทีด้านหน้ า ด้ านฉากให้ สงู ขึ ้นมา เพื่อวางเครื่ องดนตรี สากลและป้ายชื่อคณะ
กันไว้
้ เป็ นสัดส่วนแล้ วจึงใช้ เก้ าอี ้วางให้ ผ้ รู าใช้ นงั่ ราหน้ าเครื่ องดนตรี บริ เวณหลังคาด้ านหน้ าเวทีจะ
มีป้ายชื่อคณะขนาดใหญ่ห้อยลงมาประมาณ 2 ฟุต สามารถมองเห็นชื่อคณะได้ อย่างชัดเจน

ภาพที่ 31 แสดงลักษณะการละเล่นโนรากลางแจ้ ง
“โนราเล่น ถวายรัชกาลที่ 5 ที่วดั พระมหาธาตุวรมหาวิหาร เมืองนครศรี ธรรมราช”
ที่มา : สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, “โนรา” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ , (2529):3874

ภาพที่ 32 แสดงภาพลักษณะโรงชัว่ คราวของโนรารุ่นเก่า
ที่มา : สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, “โนรา” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ , (2529):3874
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ภาพที่ 33 ภาพแสดงโรงโนราแสดงบนพื ้นดิน แบบเปิ ดโล่ง เริ่ มมีที่พกั โนรา
ที่มา:ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ “โนรา:การราประสมท่าแบบตัวอ่อน”. วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539:37

ภาพที่ 34 ภาพแสดงโรงโนราแสดงบนพื ้นดิน แบบเปิ ดโล่ง เริ่ มมีที่พกั โนรา
ที่มา:ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ “โนรา:การราประสมท่าแบบตัวอ่อน”. วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539:37
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ภาพที่ 35 ภาพแสดงโรงโนราเริ่ มมีการยกพื ้น เวทีเปิ ดโล่ง ยังคงมีสว่ นที่พกั กับส่วนแสดง
ที่มา:ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ “โนรา:การราประสมท่าแบบตัวอ่อน”. วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539:41

ภาพที่ 36 ภาพแสดงโรงโนราเริ่ มมีการยกพื ้น เวทีเปิ ดโล่ง ยังคงมีสว่ นที่พกั กับส่วนแสดง
ที่มา:ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ “โนรา:การราประสมท่าแบบตัวอ่อน”. วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539:42
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6.2.4 โรงโนราโรงครู จากการศึกษา ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์11 สรุปว่า เป็ น
ลักษณะคล้ ายกับโรงโนรารุ่นเก่า คือ สร้ างโรงเป็ นสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า กว้ าง 9 ศอก ยาว 11 ศอก (6x8
เมตร) มีเสา 8 เสา โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน เสาตอนหน้ าและหลังมีตอนละ 3 เสา ส่วนตอนกลางมี 2
เสา(ไม่มีเสากลาง) การที่ไม่มีเสากลางช่วยให้ ไม่เกะกะในเวลารา อีกทังไม่
้ เกะกะสายตาผู้ชม หัน
หน้ าโรงไปทางทิศเหนือหรื อทิศใต้ เรี ยกว่า “ลอยหวัน” (หันด้ านยาวไปตามตะวัน) ไม่หนั หน้ าไป
ทางทิศตะวันออก หรื อทิศตะวันตก เพราะเป็ นการ “ขวางหวัน” (ขวางตะวัน) ความเชื่อของโนรา
ว่าอัปมงคล ไม่ต้องยกพื ้นโรง หลังคาเป็ นรูปหน้ าจัว่ มุงด้ วยจาก ตรงกลางจัว่ ครอบด้ วยกระแชง
ถ้ าไม่มีกระแชงก็ใช้ ใบเตยมาแทนได้
การที่ต้องครอบกระแชงเอาไว้ บนหลังคาจัว่ นัยว่าเพื่อเป็ นที่ระลึกถึงเมื่อครัน้ ที่
นางนวลทองสาลีถกู ลอยแพไปในทะเล ก็ได้ อาศัยกระแชงเครื่ องมุงแพเพื่อกันแดดมาโดยตลอด แต่
อีกนัยหนึง่ อาจจะเป็ นเพราะว่าต้ องการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบตั ิสบื ต่อกันมาแต่
ดังเดิ
้ ม เพราะโรงพิธีของกาหลอ ซึง่ เป็ นการละเล่นอย่างหนึง่ ของชาวใต้ ก็นิยมมุงกระแชง
เช่นเดียวกัน
ด้ านหลังโรงพิธี ทาเป็ นเพิงที่พกั ของคณะโนรา ประมาณ (2x8 เมตร) โดยต่อเสา
และหลังคาออกไปจากเสาเดิมที่มีอยูแ่ ล้ ว เสาเพิงที่พกั ของโนราที่ได้ ตอ่ ออกไปนี ้ ให้ ถือเป็ นเสา
พิเศษ ไม่นบั รวมอยูใ่ นเสาโรงซึง่ มีอยู่ 8 เสา
ด้ านขวาของโรง มีที่สาหรับวางเครื่ องบูชา และเครื่ องสังเวยที่ใช้ ในพิธีนี ้ ได้ แก่ ธูป
เทียนดอกไม้ หมากพูล ของคาว ของหวาน ข้ าวตอก หัวหมู ไก่ เหล้ า และมะพร้ าวอ่อน นอกจากนี ้
ต้ องมีเทริ ด หน้ าพราน และเครื่ องแต่งตัวของโนราวางไว้ ที่สาหรับวางสิง่ ของนี ้เรี ยกว่า “ศาล” หรื อ
“พาไล” ทาเป็ นชันวางคล้
้
ายหิ ้ง โดยใช้ ไม้ ไผ่คาดผูกกับเสาข้ างโรง ยื่นออกไปรับกับไม้ ชายคาต่อยืน่
ลงมา ศาลหรื อพาไลนี ้มีความสูงประมาณระดับสายตา
บริ เวณโรงด้ านหน้ าข้ างซ้ ายห่างจากเสาข้ าวโรงประมาณ 2 ฟุต มีพนักทาด้ วยไม้
ไผ่กลมให้ โนรานัง่ ราหันหน้ าไปทางศาล พื ้นโรงปูด้วยเสือ่ กระจูดเต็มโรง ตอนกลางจะปูด้วยเสือ่
คล้ าขนาดใหญ่เพื่อสะดวกในการรา และบริ เวณโคนเสารอบโรงด้ านหน้ า สูงจากพื ้น 1 ฟุต จะผูก
ไม้ ไผ่กลมกันเป็
้ นอาณาเขตโดยรอบ และใช้ สาหรับนักดนตรี นงั่ พักผ่อนเรี ยกว่า “นักพิง”
11

ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์. “พิธีกรรมที่นา่ ศึกษาใน โนราโรงครู ”, พุ่มเทวา ที่ระลึก
งานเชิดชูเกียรติศิลปิ นภาคใต้ :ขุนอุปถัมภ์ นรากร. สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ:กรุงสยามการพิมพ์(2523): 114-115
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ภาพที่ 37 ภาพแสดงลักษณะ “ศาล” หรื อ “พาไล” วางเครื่ องบูชา ครูหมอ
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั

ภาพที่ 38 ภาพแสดงลักษณะโรงเพื่อประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั

บทที่ 3
สถาปั ตยกรรมที่เกี่ยวข้ องกับโนรา และสถาปั ตยกรรมฝั่ งตะวันตกของลุ่มนา้ ทะเลสาบ
สงขลา
อธิบายถึงวิธีการดาเนินการวิจยั ตังแต่
้ เริ่ มสร้ างเครื่ องมือ การเก็บรวมรวมข้ อมูลตลอด
จนถึง การวิเคราะห์ข้อมูล ซึง่ แบ่งเป็ น 3 ขันตอนคื
้
อ มิติของโนรา โลกทัศน์ของคนใต้ ในบทที่ 2
และในบทนี ้จะกล่าวถึง กรณีศกึ ษาสถาปั ตยกรรมสาธารณะในพื ้นที่จงั หวัดพัทลุง ซึง่ จะนามา
ประยุกต์ใช้ ให้ เกิดรูปแบบสถาปั ตยกรรมในปั จจุบนั ที่สะท้ อนให้ เห็นความต่อเนื่องของพัฒนาการ
ทางด้ านสถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่น อย่างมีคณ
ุ ค่าได้ เนื่องจากความต้ องการในพื ้นที่ใช้ สอย
เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ซึง่ แต่เดิมอาจจะสนองการใช้ สอยประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องกับพระศาสนา แต่
ในปั จจุบนั ได้ เปลีย่ นแปลงการใช้ สอยไป ดังเช่นโครงการนี ้

สะท้ อนวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้ างขึน้

พิธีกรรม/การปกครองสั งคม/การละเล่ น

บรรยากาศของพืน้ ที่ในการละเล่ นมหรสพ
เล่ นเรื่ องคล้ องหงส์

สะท้ อนวิถีชีวิตของสั งคม
มิติของโนรา

สถาปัตยกรรมสาธารณะ

ประโยชน์ ใช้ สอย

โลกทัศน์ ของคนใต้

ลุ่มทะเลสาบสงขลา/พืน้ ที่พัทลุง

ประวัติศาสตร์ /ความเชื่อ/สั งคม

ลักษณะสถาปัตยกรรม

เอกลักษณ์ ทางการรั บรู้

ส่ งเสริ มวัฒนธรรมโนรา

รสนิยมตามสภาพแวดล้ อมการใช้ ชีวิต

ภาพที่ 39 ภาพแสดงแนวคิดวิธีการวิจยั
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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1. สถาปั ตยกรรมที่เกี่ยวข้ องกับโนรา
นิยาม “สถาปั ตยกรรมโนรา”
สถาปั ตยกรรม ในที่นี ้หมายถึง ตัวแทนที่แสดงถึงแนวความคิดที่มีคณ
ุ ค่าต่างๆ
โดยการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม จากสภาพแวดล้ อมที่อาคารนันตั
้ งอยู
้ ่ ผสมผสานกับความรู้ทกุ
ระดับ ทังด้
้ านความเชื่อ การปกครอง และการทามาหากิน เพือ่ ตอบสนองความต้ องการของสังคม
ที่แสดงถึง “วิถีชีวิต” ของคนในวัฒนธรรมนันๆ
้ ในบทความนี ้เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับสถาปั ตยกรรม
โนรา ซึง่ เป็ นอาคารที่ใช้ สาหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้ องถิ่น
โนรา ในที่นี ้หมายถึง การละเล่น หรื อมหรสพด้ านนาฏกรรมที่ผสมกับการละครที่
น่าดูนา่ ชมที่สดุ ในอดีตของภาคใต้ การแสดงโนราเน้ นแสดงนาฏกรรมในช่วงต้ นการแสดง คือ การ
ราทัว่ ๆไปก่อน การเล่นราทาบทต่างๆ และสุดท้ ายก็จะแสดงเป็ นเรื่ อง มีบทเล่นตลกในเรื่ องที่
แสดง เรี ยกว่า “จับบทออกพราน” เรื่ องที่โนราเล่นส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องจากวรรณคดีไทย
นอกจากนี ้การแสดงโนรายังมีรูปแบบการแสดงเชิงพิธีกรรมที่เรี ยกว่า “โนราโรงครู” ซึง่ หมายถึง
การแสดงโนราประเภทพิธีกรรมเพื่อเชิญวิญาณบรรพบุรุษที่เป็ นโนรา ซึง่ ตายายโนรา หรื อ “ตา
หลวง” จะมาเข้ าทรงลูกหลานของตน และลูกหลานจะได้ พบปะพูดคุยกับตายายที่เข้ าทรงนัน้ เพื่อ
แก้ ปัญหาความขัดแย้ งของลูกหลาน หรื อลูกหลานแสดงความกตัญญูตอ่ บรรพบุรุษ หรื อเพื่อแก้ บน
ตามที่ตนได้ บนบานไว้ กบั ตายาย
สถาปั ตยกรรมโนรา หมายถึง ตัวแทนที่แสดงความคิดที่มีคณ
ุ ค่าต่างๆ โดยการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมโนรา จากสภาพแวดล้ อมรอบลุม่ ทะเลสาบสงขลา ผสมผสานกับความรู้ ภมู ิ
ปั ญญาท้ องถิ่น ทังด้
้ านความเชื่อ “ตายาย” การเคารพบรรพบุรุษ ผู้สงู อายุ และการทามาหากิน
เพื่อตอบสนองความต้ องการของสังคม ที่แสดงถึง “วิถีชีวิต” ของคนในท้ องถิ่น ซึง่ เป็ นลักษณะ
อาคารที่ใช้ สาหรับวัฒนธรรมโนรา
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1.1 การใช้ พนื ้ ที่ของการแสดงโนราในปั จจุบนั
การใช้ พื ้นที่ของการแสดงโนราในปั จจุบนั แบ่งเป็ นลักษณะได้ 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะแบบโรงมหรสพ กับลักษณะแบบโรงพิธีกรรมหรื อโรงครู ลักษณะการใช้ พื ้นที่ของโรงแต่ละ
ลักษณะนันแตกต่
้
างกันตามวัตถุประสงค์การใช้ พื ้นที่ ดังนี ้คือ
-การใช้ พื ้นที่ลกั ษณะโรงมหรสพเพื่อความบันเทิง
-การใช้ พื ้นที่ลกั ษณะโรงมหรสพโนราเพื่อพิธีกรรม (โนราโรงครู )
1.1.1 การใช้ พนื ้ ที่ลักษณะโรงมหรสพเพื่อความบันเทิง
เป็ นการใช้ พื ้นที่เพื่อแสดงความบันเทิงให้ ผ้ ชู มได้ สนุกสนานกัน ปั จจุบนั
โรงมหรสพของโนรานี ้ได้ เปลีย่ นไปเป็ นโรงแบบสาเร็ จรูป เพื่อใช้ ตงโรง
ั ้ ถอนโรงได้ งา่ ย รวดเร็ ว และ
ขนส่งโรงสาเร็ จรูปนี ้ไปแสดงได้ สะดวกมากขึ ้น การแบ่งพื ้นที่ของโรงยังคงมี 3 พื ้นที่คือ พื ้นที่แสดง,
พื ้นที่ลกู คู,่ พื ้นที่หลังฉาก, พื ้นที่ควบคุมเครื่ องเสียง และพื ้นที่ผ้ ชู มการแสดง ดังนี ้

ภาพที่ 40 ภาพแสดงโรงลักษณะโรงมหรสพแบบสาเร็ จรูป
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั อ.เมือง จ.พัทลุง
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ลายเส้ นที่ 1 แสดงผังการแสดงโรงมหรสพโนรา
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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1.1.1.1 พืน้ ที่แสดง การราในลักษณะลีลาต่างๆ จะใช้ พื ้นที่กลางโรงเป็ น
ส่วนใหญ่ ประกอบด้ วย ลักษณะเส้ นตรง, ลักษณะวงกลม, ลักษณะเส้ นตรงหน้ ากระดาน, ลักษณะ
สามเหลีย่ มหรื อรูปปากพนัง เป็ นต้ น เมื่อจบการราจะหยุดยืนแล้ วโค้ งคานับกลางโรงเพื่อทาความ
เคารพผู้ชม แล้ วจึงท่องโรงหรื อเดินกลับเข้ าหลังโรง บริ เวณพื ้นที่กลางโรงหรื อกลางเวที ที่วางพนัก
นัง่ หรื อเก้ าอี ้และหน้ าพนักนัง่ ซึง่ นายโรงโนราหรื อโนราใหญ่จะใช้ ราเป็ นส่วนใหญ่ ที่ใช้ ในการแสดง
1.1.1.2 พืน้ ที่ ลูกคู่ ส่วนหน้ าของโรงโนราเป็ นพื ้นที่นงั่ บรรเลงดนตรี ของ
ลูกคูเ่ พื่อประกอบการรา พื ้นที่อยูท่ างด้ านขวาหรื อด้ านซ้ ายของโรงโนราหรื อผู้ราก็ได้ จะไม่อยู่
ด้ านหลังของผู้รา เพราะผู้เล่นลูกคูไ่ ม่สามารถสังเกตลีลาท่าราและสัญญาณต่างๆ จากผู้ราได้ ถนัด
ชัดเจน ในการที่จะบรรเลงดนตรี ให้ ผ้ รู า แสดงลีลาท่าราได้ อย่างเต็มที่
1.1.1.3 พืน้ ที่หลังฉาก เป็ นพื ้นที่แต่งตัวและพักผ่อนของโนรา
1.1.1.4 พืน้ ที่ควบคุมเครื่องเสียง เป็ นพื ้นที่หน้ าโรง อยูด่ ้ านหลังของ
ผู้ชมการแสดงโนรา มีหน้ าที่ควบคุมการแสดง
1.1.1.5 พืน้ ที่ผ้ ชู มการแสดง คือ บริ เวณหน้ าโรง ที่อยูใ่ กล้ ผ้ ชู มการ
แสดง

ลายเส้ นที่ 2 แสดงผังพื ้นโรงโนราในปั จจุบนั
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั สารวจรังวัดเมื่อปี พ.ศ.2555 วัดป่ าพะยอม จ.พัทลุง
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ลายเส้ นที่ 3 แสดงรูปตัดโรงมหรสพโนรา โรงโนราในปั จจุบนั
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั สารวจรังวัดเมื่อปี พ.ศ.2555 วัดป่ าพะยอม จ.พัทลุง

ลายเส้ นที่ 4 แสดงการใช้ พื ้นที่บนเวทีของผู้แสดง
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั สารวจรังวัดเมื่อปี พ.ศ.2555 วัดป่ าพะยอม จ.พัทลุง
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ภาพที่ 41 ภาพแสดงพื ้นที่ควบคุมเสียง
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั วัดป่ าพะยอม จ.พัทลุง
1.2.2 การใช้ พนื ้ ที่ลักษณะโรงมหรสพโนราเพื่อพิธีกรรม (โนราโรงครู)
ลักษณะตาแหน่งในการวางผังของโรงโนราโรงครูจะทาตามระเบียบ
ปฏิบตั ิตามแบบโบราณอย่างเคร่งครัดทาให้ ตาแหน่งพื ้นที่ตา่ งๆยังคงรูปแบบเดิม เช่น การวางหน้ า
โรงไปทางทิศเหนือหรื อใต้ และไม่หนั ทิศหน้ าโรงไปทางทิศตะวันออก เนื่องจากเป็ นการวางขวาง
ตะวัน หรื อที่ชาวใต้ เรี ยก “ขวางหวัน” หลังคาจัว่ มุงด้ วยจาก โรงเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ าผูกติดพื ้นดิน
อาคารโปร่งโล่ง มีคานไม้ ไผ่สงู เหนือพื ้นดินระยะพอจะนัง่ พิงได้ ใช้ ในการแบ่งพื ้นที่พิธีกรรม โรงครู
เมื่อเสร็ จพิธีกรรมแล้ วต้ องทิ ้งไว้ 3 วันก่อน ที่จะทาการรื อ้ ถอน

ภาพที่ 42 ภาพแสดงการใช้ พื ้นที่โรงโนราโรงครู
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2555 งานโรงครูวดั ท่าแค จ.พัทลุง
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ลายเส้ นที่ 5 แสดงผังบริ เวณกิจกรรมของคนของงานโนราโรงครู
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั สารวจรังวัดเมื่อปี พ.ศ.2555 งานโรงครูวดั ท่าแค จ.พัทลุง
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ลายเส้ นที่ 6 แสดงการนัง่ ชมการแสดงโนราโรงครูเนื่องจากผู้ชมริ มโรงบังการมองของผู้ชมในเต้ น
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั สารวจรังวัดเมื่อปี พ.ศ.2555 งานโรงครูวดั ท่าแค จ.พัทลุง
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1.2.2.1 พืน้ ที่ภายในโรงโนรา
พืน้ ที่พาไล คือ พื ้นที่สงิ สถิตของบรรพบุรุษที่เชิญมาภายในโรง
ครูเป็ นพื ้นที่สาคัญลาดับที่ 1 อยูส่ งู สุดภายในโรงพิธีโดยให้ ความเคารพต่อบรรพชน โดยผ่านทาง
สายสิญจน์จากพื ้นที่ตายาย หรื อพื ้นที่ตายายภายในบ้ าน ผ่านผ้ าดาดเพดานท้ องโรงมายังผ้ าดาด
เพดานบนพาไลลงมายังศาล หรื อพาไล จากคติความเชื่อเรื่ อง ระบบอาวุโสจึงส่งผลให้ ศาลหรื อ
พาไล มีการยกระดับขึ ้นไปอยูด่ ้ านบนของโรงครู มีบนั ไดพาดขึ ้นไปเป็ นขันไว้
้ เพื่อสาหรับทรงตายาย
ปี นขึ ้นไปตรวจเครื่ องเซ่นไหว้ และทาพิธีด้านบนศาลหรื อพาไล อาจจะมี 3,5,7 หรื อ 9 ขันก็
้ ได้
ตามแต่ความสะดวกของคนทรงของแต่ละตระกูล
พืน้ ที่โรงพิธีกรรม คือ พื ้นที่ที่ใช้ ในการประกอบพิธีกรรมโรงครู
มีเสือ่ คล้ าปูไว้ ภายใน เปรี ยบเสมือนผืนแผ่นดินของวิญญาณที่สามารถสถิตได้ โดยจะผ่าน ผ้ าดาด
เพดานบนพาไล ผ่านผ้ าดาดเพดานท้ องโรงลงตามสายสิญจน์มายังท้ องโรงเป็ นพื ้นที่สาคัญลาดับที่
2 รองลงมาจากพื ้นที่พาไล ใช้ ในการทาพิธีกรรมต่างๆ ดังนี ้
-เป็ นอาณาเขตของบรรพบุรุษจากภพหน้ าและภพนี ้ได้
เจอกัน ภายในขอบเขตที่กาหนดขึ ้นเปรี ยบเสมือนบ้ านหลังหนึ่ง และขอบเขตที่กาหนด เช่น การกิน
หมับ การไต่ถามสารทุกข์สกุ ดิบของตายาย
-เป็ นสถานที่รักษาพยาบาลคนป่ วยให้ หาย จากการ
รักษาโดยตายายผ่านทางพิธีของโนราใหญ่
-เป็ นโรงมหรศพขนาดย่อมในการแสดงการราเพื่อเซ่น
ไหว้ แก่ตายายบรรพบุรุษบนพาไล และขณะเดียวกันผู้ชมก็ได้ รับชมกันไปด้ วย
-ใช้ เป็ นพื ้นที่ทาการตัดเหมย หรื อแก้ บน ของลูกหลานที่
เคยบนบานสานกล่าวแล้ วประสบผลสาเร็ จดังที่ม่งุ หวังไว้
-ใช้ เป็ นศาลตัดสินความประจาตระกูล เนื่องจาก
ลูกหลานจะเคารพต่อตายายซึง่ เปรี ยบเสมือนเทพผู้ที่คอยช่วยเหลือและปกปั กรักษาลูกหลาน
เอาไว้ หากมีการผิดใจ หรื อแตกแยกกัน ก็ตดั สินโดยการให้ ตายายที่อยูใ่ นร่างทรงเป็ นผู้ตดั สินเอา
ความ และจะต้ องปฏิบตั ิตามคาสัง่ ที่ตายายเป็ นคนแก้ ไขปั ญหา จึงทาให้ วันนันเป็
้ นวันที่ทกุ คนต้ อง
นองหน้ าด้ วยน ้าตา และให้ อภัยซึง่ กันและกัน รักกันและอยูด่ ้ วยกันอย่างกลมเกลียว
พืน้ ที่พักของคณะโนรา คือ พื ้นที่ที่ตอ่ ยื่นออกไปทางด้ านหลัง
ของโรงครู หรื อตามคติความเชื่อในการหันทิศหัวนอน หรื อที่เรี ยกว่า ปลายหัวนอน ใช้ ไม้ มารองยก
สูงเพียงเล็กน้ อย ปูด้วยเสือ่ ซึง่ เป็ นส่วนสาคัญน้ อยที่สดุ ใช้ ในการพักของโนราใหญ่ที่มาทาพิธีและ
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คณะ โนราทุกคนทุกคณะต้ องมาหลับนอนภายในโรงโนราโรงครูเท่านันห้
้ ามไปนอนพักข้ างแรมที่
อื่นนอกเหนือโรงครู
พืน้ ที่ใต้ พาไล คือ พื ้นที่ต้องห้ าม ที่ไม่ให้ ผ้ คู นเข้ าไปอยูเ่ ด็ดขาด
เนื่องจากเชื่อว่าเป็ นพื ้นที่อยูข่ องภูตผี หรื อสัมพเวสีที่ไม่ได้ รับเชิญมายังพิธี หรื อไม่ใช่ตายายบรรพ
บุรุษของเจ้ าภาพ อาจจะได้ ยินเสียงโนราใหญ่ดเุ สียงดังบ้ างหากมีใครไม่ทราบแล้ วเข้ าไปยัง
ตาแหน่งตรงนัน้
1.2.2.2 พืน้ ที่ภายนอกโรงโนรา
เป็ นพื ้นที่ที่ทรงตายายที่เข้ าทรงจากห้ องตายายภายนอกหรื อที่
บ้ านมายังโรงพิธีโดยเดินถือเทียนส่องนาทางตลอดการเดินทางที่เชื่อมต่อมายังโรงพิธีต้องมีการปู
เสือ่ เป็ นแนวทางเดินตลอดเนื่องจากตายายไม่สามารถเดินหรื อเหยียบบนพื ้นดินที่เป็ นที่อยูข่ อง
มนุษย์ได้ และใช้ เป็ นพื ้นที่แสดงตานานความเป็ นมาของโนราอีกด้ วยเช่น ราคล้ องหงส์ ราแทงเข้

ภาพที่ 43 ภาพแสดงผังบริ เวณกิจกรรมของคนของงานโนราโรงครู
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2555 งานโรงครูวดั ท่าแค จ.พัทลุง
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1.2 วิเคราะห์ การใช้ พนื ้ ที่ของสถาปั ตยกรรมโนราในปั จจุบนั
การใช้ พื ้นที่การแสดงโนราในปั จจุบนั นี ้ จากสภาพสังคม วิถีชีวิตโดยทัว่ ไปของคน
รอบลุม่ ทะเลสาบสงขลายังคงทาอาชีพเกษตรกรรมเป็ นส่วนใหญ่ แต่สงั คมเปลีย่ นไป เช่น
การศึกษา การเดินทาง การติดต่อสือ่ สาร การค้ า ทาให้ การใช้ พื ้นที่ของการแสดงมหรสพโนรา
เปลีย่ นไปตามสภาพสังคมที่เปลีย่ นไป โดยจะวิเคราะห์การใช้ พื ้นที่โรงมหรสพโนราในปั จจุบนั ดังนี ้
1.2.1 วิเคราะห์ การใช้ พนื ้ ที่ลักษณะโรงมหรสพเพื่อความบันเทิง
1.2.1.1 การใช้ พนื ้ ที่ของนักแสดงโนรา
การใช้ พื ้นที่ในส่วนเวทีการแสดงเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนพื ้นที่แสดง
ของโนรา ส่วนพื ้นที่ลกู คู่ จะเป็ นพื ้นที่ด้านหน้ าเวที และในส่วนของพื ้นที่แต่งตัว พักผ่อนของคณะ
โนราจะเป็ นพื ้นที่หลังฉากเพื่อปิ ดมุมมองของผู้ชมการแสดง
การใช้ พนื้ ที่ของนักแสดงโนรา
3

2

1

พื้นที่ลูกคู่ (เล่นเครื่ องห้า)

2

พื้นที่แสดงของคณะโนรา

3

พื้นที่แต่งตัว พักผ่อนของคณะโนรา

1

ภาพที่ 44 ภาพแสดงผังพื ้นที่ของนักแสดงมหรสพโนรา ในปั จจุบนั
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
1.2.1.2 การใช้ พนื ้ ที่ของผู้ชมการแสดงโนรา
พื ้นที่ใช้ ในการชมการแสดงจะมีมมุ มองเพือ่ ชมการแสดงเพียง
ด้ านหน้ าด้ านเดียวโดยแบ่งออกเป็ นสองช่วงคือ พื ้นที่ด้านติดเวทีจะเป็ นส่วนของแม่ยกโนราซึง่ จะ
เป็ นผู้สงู อายุโดยส่วนใหญ่ปเู สือ่ นัง่ ชมกัน และพื ้นที่ชมทัว่ ไปจะนัง่ บนเก้ าอี ้หรือปูเสือ่ นัง่ กันเป็ นกลุม่
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การใช้ พนื้ ทีข่ องผู้ชมการ
แสดง
1
2
1
4

3

2

3

1
4

2
3
4

พื้นที่แสดงของคณะโนรา
พื้นที่ชมการแสดงของแม่ยก ผูส้ ูงอายุ
พื้นที่ชมการแสดง
พื้นที่ควบคุมเทคนิคบนเวที ควบคุมเสี ยง

ภาพที่ 45 ภาพแสดงผังพื ้นที่ของผู้ชมการแสดงมหรสพโนรา ในปั จจุบนั
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
1.2.2 วิเคราะห์ การใช้ พนื ้ ที่ลักษณะโรงมหรสพโนราเพื่อพิธีกรรม (โรงครู)
1.2.2.1 ส่ วนของพืน้ ที่โรงครู
ส่ วนโรงโนราโรงครู

ลักษณะของผังโนราโรงครู

โนราโรงครู มีกจิ กรรมหลักคือการแสดงเชิงพิธีกรรมความเชื่อของวัฒนธรรม
โนรา การวางผังในส่ วนของโรงโนราโรงครู แบ่งได้เป็ น ส่ วนของโรงโนรา
โรงครู ส่ วนชมการแสดง ส่ วนขายเครื่ องแก้บน และส่ วนของลานแสดง
ภายนอก
ลานพิธีแสดงภายนอกโรงครู
แสดงโนราเป็ นเรื่ อง เช่น พิธีราคล้องหงส์ พิธีราแทงเข้

ส่ วนแสดงพิธีกรรมโนราโรงครู
การแสดงเชิงวัฒนธรรมโนรา พิธีกรรมความเชื่อเรื่ องตายาย
ส่ วนชมการแสดงโนราโรงครู
มีพ้ืนที่สาหรับผูช้ มการแสดงโนราที่ไม่ใช่ลูกหลานโนรามา
ชมการแสดง
ส่ วนขายเครื่องไหว้ (แก้บน ไหว้ ครู รั กษาเสน)
มีพ้ืนที่สาหรับผูช้ มการแสดงโนราที่ไม่ใช่ลูกหลานโนรามา
ชมการแสดง

ภาพที่ 46 ภาพแสดงผังพื ้นที่งานพิธีกรรมโนราโรงครู ในปั จจุบนั
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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1.2.2.2 ส่ วนของโนราประชัน
ลักษณะของผังโนราโรงครู

ส่ วนโรงประชัน

โนราประชันเป็ นกิจกรรมเสริ มเพื่อให้มีความสนุกสนานของพิธีกรรมโนรา
โรงครู มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผชู้ มการแสดงโนราโรงครู ได้เปลี่ยนอัตรสในการชม
โนราที่หลากหลาย ซึ่ งโนราประชันเป็ นการสื บทอดวัฒนธรรมเช่นเดียวกับ
โนราโรงครู คือ เป็ นการพัฒนาต่อยอดการแสดงโนราที่ผชู้ มเป็ นผูต้ ดั สิ นจาก
คนดูในปั จจุบนั
ส่ วนโรงประชัน
พื้นที่ของส่ วนเวทีการประชันโนรา ใช้สาหรับการแสดง
โนราเพื่อแข่งขันกัน โดยมีคณะโนรา 2 คณะหรื อมากกว่า
พืน้ ทีโ่ ล่ง
เดินเล่น พบปะพูดคุย พื้นที่ซ้ื อ-ขายของกินของใช้
ส่ วนชมการแสดงโนราประชัน
พื้นที่ของส่ วนเวทีการประชันโนรา ใช้สาหรับการแสดง
โนราเพื่อแข่งขันกัน โดยมีคณะโนรา 2 คณะหรื อมากกว่า

ภาพที่ 47 ภาพแสดงผังพื ้นที่โรงประชัน ในงานโนราโรงครู
1.2.2.3 ส่ วนของพืน้ ที่ภายในโรงโนราโรงครู
พืน้ ที่ใช้ สอยของโรงโนราโรงครู

F

G

ผังพืน้ โรงโนราโรงครู

A
E
D

B
C

A
B
C
D
E
F
G

ภาพที่ 48 ภาพแสดงผังพื ้นที่โรงโนราโรงครู

พื้นที่โรงพิธีกรรมโนราโรงครู ตายาย ครอบเทริ ด แก้บน แก้เสนปาน
พื้นที่แสดงลานภายนอกโรงครู พิธีกรรมราคล้องหงส์ พิธีกรรมแทงเข้
พื้นที่นง่ั ชมการแสดงของผูส้ ูงอายุ เด็กเล็ก
พื้นที่นง่ั ชมการแสดงของวัยรุ่ น หนุ่มสาว นักท่องเที่ยว
พื้นที่จาหน่ายเครื่ องไหว้โนรา แก้บน แก้เสนปาน
พื้นที่รอพักของผูม้ าแสดงแก้บน ครอบเทริ ด แก้เสนปาน
พื้นที่เลี้ยงอาหารให้ก ับผูแ้ สดงโรงครูของเจ้าภาพ
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พืน้ ทีใ่ ช้ สอยของโรงโนราโรงครู

1
2

5

3

6

1
2
3
4
5
6

2

4

พื้นที่พาไล วางเครื่ องเซ่นไหว้ตายายโนรา
พื้นที่ลูกหลานตายายโนราที่นาเอาเทริ ด หน้าพราน เครื่ องเซ่นมา
พื้นที่พิธีกรรม วางเทริ ด เครื่ องเซ่นต่างๆ
พื้นที่พระสงฆ์ เฉพาะทาพิธีครอบเทริ ด
พื้นที่ใต้พาไล ไม่ควรเข้าไปอยูใ่ นพื้นที่น้ ี
พื้นที่แสดงของคณะโนรา ราแก้บน พิธีครอบเทริ ด

ภาพที่ 49 ภาพแสดงรูปตัดการใช้ พื ้นที่ของโรงโนราโรงครู
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั

ลายเส้ นที่ 7 แสดงผังพื ้นโรงโนราโรงครู
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั งานโนราโรงครู วัดท่าแค จ.พัทลุง
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ลายเส้ นที่ 8 แสดงพื ้นที่ลกู คู่ กับการสังเกตการราของโนรา ในพื ้นที่ในโรงและนอกโรง
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
1.3 ปั ญหาของสถาปั ตยกรรมโนราในปั จจุบนั
การที่จะออกแบบศูนย์สง่ เสริ มวัฒนธรรมโนราได้ ไม่เพียงแต่ร้ ูสถาปั ตยกรรมโนรา
เท่านันยั
้ งต้ องทราบถึงปั ญหาการใช้ สอยสาหรับคนในสังคมปั จจุบนั และอนาคต ว่ามีพฤติกรรม
สภาพสังคม วิถีชีวิตที่เปลีย่ นไปยังไงเพื่อตอบสนองต่อโครงการที่มีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริ ม
ทางด้ านวัฒนธรรมโนราที่ตอบสนองต่อผู้ใช้ ได้ จริ ง
การรับชมการแสดงมหรสพในปั จจุบนั
-การชมการแสดงมหรสพในปั จจุบนั จะนัง่ บนเก้ าอี ้คนละตัว
-มีระดับเอียงเพื่อเปิ ดมุมมองที่กว้ างขึ ้น และสามารถจุคนได้ เยอะกว่าแบบระดับ
พื ้นเรี ยบที่ไม่ปรับองศาของพื ้นที่นงั่
-มีเสียงสะท้ อนน้ อย เนื่องจากมีการปรับมุมกันสะท้ อนของผนังและเพดาน และ
ใช้ วสั ดุดดู ซับเสียงกันสะท้ อนทีช่ ่วยให้ รับฟั งเสียงการแสดงที่ชดั เจนโดยไม่มีเสียงซ้ อนเข้ า
-มีระบบปรับอากาศช่วยให้ เกิดภาวะนัง่ สบาย ไม่ร้อน จนอึดอัน อันเนื่องจากการ
คายความร้ อนของร่ายกายแต่ละคนที่มารับชม
-มีพื ้นที่ระบายคนออก เมื่อการแสดงมหรสพจบลง
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ภาพที่ 50 ภาพแสดงผังมหรสพโนราในปั จจุบนั
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
ปั ญหาการรับชมการแสดงมหรสพโนราในปั จจุบัน
ปั ญหานี ้เป็ นการยึดขนบประเพณีความเชื่อดังเดิ
้ มเป็ นตัวตัง้ แล้ วเอาการ
เปลีย่ นแปลงสังคมในปั จจุบนั เข้ าไปปรับโดยไม่ทิ ้งขนบประเพณีดงเดิ
ั ้ มที่ทากันมา เพื่อช่วยในการ
ส่งเสริ มด้ านประโยชน์ใช้ สอยที่เปลีย่ นไปในสังคมปั จจุบนั และยึดบรรยากาศเดิมเอาไว้ ดังนี ้
-ลักษณะโรงโนราไม่ตอบสนองต่อสังคมปั จจุบนั
-บรรยากาศการชมการแสดงโนรา
-ทางด้ านภูมิประเทศ
-ทางด้ านการดารงชีวิตในปั จจุบนั
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ปัญหาของสถาปัตยกรรมโนราในปัจจุบัน
บรรยากาศ

เสี ยงชัดเจน

นัง่ เก้าอี้ชม

ประเพณี เดิม

ลักษณะพืน้ ที่การแสดงโนรา

ผู้ชมสมัยใหม่

องศาการมอง

พื้นที่สาธารณะ เช่น ลานวัด ลานบ้าน

ตอบโต้ระหว่างโนรากับผูช้ ม
ลักษณะการชมแบบประเพณี

ลักษณะโรงโนรา

สถานที่แสดงโนรา

ล้อมวงดูโนราแสดง
ใช้วสั ดุทอ้ งถิ่น

หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว

ฤดูร้อน

สถาปั ตยกรรมเพื่อส่งเสริ มวัฒนธรรมโนรา

ลักษณะโรงโนราแบบ
ประเพณี
พนักนัง่ แสดง
ความเชื่อเรื่ องตายาย

ช่ วงเวลาในการแสดง
เทศกาลวัดสาคัญ

ใช้วสั ดุทอ้ งถิ่น

ภาพที่ 51 ภาพแสดงปั ญหาของโรงโนรา
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
1.3.1 ลักษณะโรงโนราไม่ ตอบสนองต่ อสังคมปั จจุบนั
คนชมการแสดงโนราเริ่ มมีมากขึ ้น ทังคนท้
้ องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่หนั มา
นิยมวัฒนธรรมท้ องถิ่น ทาให้ มีผ้ ชู มที่หลากหลาย ทาให้ ต้องมีการปรับเปลีย่ นการรับชมการแสดง
ให้ ดีขึ ้นตอบสนองต่อการรับชมการแสดงมหรสพในปั จจุบนั
เหตุปัญหา : มุมมองในการชมมหรสพน้ อยลงจากเดิมที่นงั่ ล้ อมวง
ชมการแสดงโนราพื ้นบ้ าน เนื่องจากการเปลีย่ นแปลง
ของพื ้นที่เวที เพิ่มให้ มีพื ้นที่แต่งตัวสาหรับนักแสดง
ผู้หญิงโดยมีม่านบังพื ้นที่แต่งตัว ทาเป็ นม่านทิวทัศน์
แทน ทาให้ ผ้ ชู มการแสดงมหรสพจากเดิมที่ชมการแสดง
ได้ 360 องศา ทาให้ ต้องนัง่ ชมการแสดงด้ านหน้ าเวที
เพียงอย่างเดียว
: มุมมองของสายตาในการชมการแสดงมหรสพ เมื่อ
ผู้ชมมากขึ ้น คือ พื ้นระดับเดียวเมื่อนัง่ ไกลไปจะมองไม่
ชัด และมีคนด้ านหน้ าบดบังสายตา
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: ที่นงั่ เป็ นเก้ าอี ้ไม่ยดึ ติดกับพื ้น ทาให้ สามารถเคลือ่ นที่
ได้ อาจไปกระจุกตัวอยูเ่ ป็ นกลุม่ แน่นเกินไปทาให้ นงั่ ชม
การแสดงลาบาก และลุกออกไปจากพื ้นที่นงั่ ได้ ยากเมื่อ
มีลกู มะพร้ าวตกใส่
: อากาศร้ อนมาก ต้ องนัง่ ชมการแสดงในพื ้นที่เงาต้ นไม้
ใหญ่ เช่น ต้ นมะพร้ าว ก็ต้องระวังลูกมะพร้ าวตกใส่
ศีรษะ เนื่องมาจากลมพัดเกือบตลอดเวลา
แนวทางแก้ ไข : จัดพื ้นที่ชมการแสดงมหรสพให้ สามารถรับชมแบบ
พื ้นบ้ านที่ผ้ ชู มสามารถตอบสนองในการแสดงแต่ละ
ตอนของการแสดงได้ พบว่าการจัดพื ้นที่แบบดังเดิ
้ มที่มี
การนัง่ ล้ อมวงชมการแสดงมหรสพเป็ นการรับชมที่ได้
อรรถรสมากที่สดุ ได้ บรรยากาศ ความเป็ นกันเองแบบ
พื ้นถิ่น ได้ ความสนุกสนานในการแสดงออกทางท่าทาง
ของผู้ชมที่มีตอ่ โนรา ทาให้ ผ้ แู สดงโนรารู้สกึ ว่าผู้ชมการ
แสดงของตนมีสว่ นร่วมช่วยให้ ผ้ แู สดงมีความกล้ าและ
ส่งผลให้ การแสดงออกมาดียิ่งขึ ้น
: การเปิ ดมุมมองของพื ้นที่นงั่ ชมการแสดงจะปรับมุมให้
เอียงเพื่อเพิ่มมุมมองทางสายตาของผู้ชมให้ ดีขึ ้น โดย
ผู้ชมด้ านหน้ าจะไม่บดบังสายตา
: การจัดพื ้นที่สาหรับคนผู้ชมการแสดง ด้ านหน้ าเวทีจะ
จัดพื ้นที่สาหรับผู้สงู อายุสามรถนัง่ ชมการแสดงใกล้ ๆ ซึง่
เป็ นพฤติกรรมโดยทัว่ ไปของเหล่าแม่ยกโนรา จะเป็ น
พื ้นที่นงั่ กับพื ้นเนื่องจากป้องกันการอันตรายได้ มากกว่า
ส่วนพื ้นที่ถดั ไปจะเป็ นพื ้นที่ปรับระดับเอียงลดการบดบัง
ทางสายตา มีเก้ าอี ้นัง่ ในแต่ละคนโดยมีระยะตามการ
นัง่ แบบสากล
: การจัดโรงมหรสพแบบในร่มเพื่อป้องกันแดด และฝน
แต่ไม่ทิ ้งบรรยากาศเดิมที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์
รอบๆโรงมหรสพ ที่เป็ นพื ้นที่ล้อมรอบด้ วยธรรมชาติมี
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ต้ นไม้ ลานทราย ลมพัดผ่าน เห็นท้ องฟ้าสีคราม ไป
พร้ อมกับการแสดงโนรา มีทงการร
ั้
าประกอบดนตรี ของ
ลูกคู่ มีการขับบทสดๆ ที่กล่าวถึงบรรยากาศเหล่านี ้ด้ วย
ทาให้ ได้ อรรถรสในการชมเป็ นอย่างมาก
1.3.2 บรรยากาศการชมการแสดงโนรา
การชมการแสดงมหรสพโนราในบรรยากาศแบบท้ องถิ่นจะช่วยส่งเสริ ม
วัฒนธรรมของโนราให้ ดารงอยูต่ อ่ ไปได้ เนื่องจากผู้ชมพร้ อมที่จะมาชม พร้ อมที่จะสนุกสนาน
นานๆไปก็จะขับบทตอบสนองต่อโนราได้ อีกทังบรรยากาศแบบท้
้
องถิ่นทางสภาพแวดล้ อมก็ยงั
ช่วยส่งเสริ มการแสดงอีกด้ วย เช่น ขับบทสดๆของโนรา มักจะขับบทบรรยากาศตามสถานที่แสดง
นัน้ ทาให้ ผ้ ชู มมองบรรยากาศร่วมไปการคิดตามบทที่โนราได้ ขบั เป็ นการเล่นลูกเล่นกับคนดูทาให้
การแสดงน่าสนใจยิ่งขึ ้น
เหตุปัญหา : ระยะห่างระหว่างผู้ชมกับผู้แสดงโนรา ห่างเหินกันมาก
อีกทังปั
้ จจุบนั คนทัว่ ไปขับบทกลอนไม่คอ่ ยเป็ นกันแล้ ว
ทาให้ การแสดงโนราก็เป็ นแค่การแสดงที่ให้ คนดูฝ่าย
เดียว โดยคนดูจะไม่ตอบสนองกับการแสดง เพียงแต่จะ
ชมการแสดงเหมือนการแสดงสมัยใหม่
แนวทางแก้ ไข : จัดให้ ผ้ ทู ี่ขบั บทกลอนได้ ให้ นงั่ อยูด่ ้ านติดกับเวทีที่
โนราแสดง ส่วนผู้ชมที่มาชมครัง้ แรกให้ นงั่ ถัดมา วิธีนี ้
เป็ นการฝึ กให้ ผ้ ชู มการแสดงโนราเห็นวิธีการตอบสนอง
ต่อการแสดงโนรากับผู้ชมการแสดงว่าโต้ ตอบกันยังไง
แล้ วก็เกิดความรู้วา่ ควรจะชมการแสดงโนรายังไงต่อไป
ส่วนใหญ่ผ้ ชู มที่สามารถว่ากลอนได้ และรู้วา่ ชมการ
แสดงโนรายังไงมักเป็ นผู้สงู อายุที่ชมการแสดงโนรามา
ก่อน ส่วนผู้ชมที่มาชมเช่น วัยรุ่น นักท่องเที่ยวก็จะได้ ร้ ู
ว่ารูปแบบการชมเป็ นแบบไหน การส่งเสริ มวัฒนธรรม
โนราก็จะแข็งแรงยิ่งขึ ้น
1.3.3 ทางด้ านภูมิประเทศ
พื ้นที่รอบๆ ลุม่ ทะเลสาบสงขลา มักมีสภาพอากาศ โดยทัว่ ไป คือ ลมแรง
แดดออก ฝนตก ทาให้ ช่วงที่มีการแสดงโนราโดยส่วนใหญ่จะเป็ นหน้ าแล้ ง หลังเก็บเกี่ยว หรื อช่วงที่
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ฝนตกไม่หนัก (ปกติฝนจะตกทุกเดือน) การแสดงโนรา และโนราโรงครู มักจะเป็ น เดือน 4, 6, 8 ซึง่
อยูใ่ นช่วงว่างจากการเกษตร ฝนตกไม่หนัก
เหตุปัญหา : การแสดงโนราในฤดูที่ฝนตกหนักจะไม่สามารถทาการ
แสดงได้ เปี ยกฝน
: ลมแรง ซึง่ มาร่วมกับฝน เป็ นละอองไอน ้า พัดเวทีจน
พัง พัดเก้ าอี ้ที่นงั่ ล้ ม จึงไม่สามารถทาการแสดงได้
แนวทางแก้ ไข : จัดการแสดงโรงมหรสพในร่ม มีหลังคาระบายน ้าฝน
ได้ ดี ไม่ทาให้ น ้าฝนไหลเร็ วบนหลังคา หรื อไหลช้ าบน
หลังคา จะทาให้ หลังคารับน ้าหนักมากเกินไป
: อาคารโรงมหรสพในร่ม ต้ องไม่ขวางทางลม มีรูปทรง
ของอาคารที่ลดแรงประทะให้ มากที่สดุ
1.3.4 ทางด้ านการดารงชีวติ ในปั จจุบัน
การรับชมการแสดงมหรสพโนรา ได้ นนต้
ั ้ องได้ รับความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาทางด้ านวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ ระหว่างคนในพื ้นที่ลมุ่ ทะเลสาบ
สงขลากับวัฒนธรรมโนราเกี่ยวพันธ์ ซงึ่ กันยังไงบ้ าง จนมาเป็ นการใช้ พื ้นที่ทางวัฒนธรรมในด้ าน
พิธีกรรมความเชื่อ และรูปแบบการแสดงมหรสพเพื่อความบันเทิงยังไง เมื่อมีความรู้ ที่มาก็จะ
สามารถชมการแสดงมหรสพได้ ดียิ่งขึ ้น
เหตุปัญหา : การขาดความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมโนรา ทาให้ ผ้ ชู มการ
แสดงรู้สกึ เบื่อ ไม่ร้ ูวา่ การแสดงมีที่มายังไง แสดงไป
เพราะอะไร จนทาให้ ออกจากการชมการแสดงนันไป
้
แนวทางแก้ ไข : ก่อนชมการแสดงมหรสพต้ องมีพื ้นที่ให้ ความรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมโนรา ประวัติความเป็ นมา
ความสัมพันธ์ ของคนในพื ้นที่ลมุ่ ทะเลสาบสงขลากับ
วัฒนธรรมโนราสัมพันธ์ กนั แบบไหนก่อนแล้ วมาชมการ
แสดงมหรสพโนราจริ งๆ ก็จะรับชมมหรสพโนราอย่างมี
ความรู้ และสนุกสนานไปกับผู้ชมท่านอื่นๆที่เข้ าชมการ
แสดง
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1.4 สรุปการใช้ พนื ้ ที่ของโรงละครแบบโนรา
1.4.1 โรงละครแบบโนราเพื่อความบันเทิง เป็ นโรงมหรสพที่สามารถ
เปลีย่ นแปลงได้ ตามกระแสสังคม การพัฒนาการโรงมหรสพโนรา แบ่งตามการปรับเปลีย่ นจาก
อดีตจนถึงปั จจุบนั ได้ 4 รูปแบบคือ
ตารางที่ 1 แสดงการวิวฒ
ั นาการของโรงโนรา
รูปแบบ
ติดพื ้น/ยกพื ้น
โล่ง/มีหลังคา ที่พกั ของผู้แสดง มุมมองการชม
รูปแบบที่ 1
ติดพื ้น
โล่ง
ไม่มี
ทุกด้ าน
รูปแบบที่ 2
ติดพื ้น
มีหลังคา
ไม่มี
ทุกด้ าน
รูปแบบที่ 3
ติดพื ้น
มีหลังคา
มี
3 ด้ าน
รูปแบบที่ 4
ยกพื ้น
มีหลังคา
มี
ด้ านเดียว
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
รูปแบบที่ 1 คือ โรงมหรสพแบบเปิ ดโล่ง เพื่อรองรับการเข้ ามาชม ของคนทัว่ ไป
ได้ งา่ ย ผู้ชมจะเห็นโนราทุกอิริยาบถได้ ทกุ ส่วนรวมทังการแต่
้
งกายก็จะแต่งกายในโรง ได้ ฟังเสียง
กาไลมือกระทบกัน เห็นสีหน้ าท่าทางการแสดงของโนรากันทัว่ ผู้แสดงกับผู้ชมจะร้ องตอบโต้ กนั
อย่างสนุกสนาน เช่น กลอนสด กลอนแปด เป็ นต้ น ปั จจุบนั การร้ องโต้ ตอบกับโนรามีเพียงลูกคูท่ ี่ยงั
ร้ องโต้ ตอบอยู่ ผู้ชมในปั จจุบนั นี ้เริ่ มร้ องโต้ ตอบกับโนราไม่เป็ นกันแล้ ว ทาให้ ปัจจุบนั ขาดการ
เชื่อมต่อระหว่างการแสดงโนรากับคนดู จึงเป็ นการแสดงที่ตอบสนองต่อวัฒนธรรมโนรามากที่สดุ

ภาพที่ 52 ภาพแสดงการจัดผังการแสดงโนรากลางแจ้ ง
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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รูปแบบที่ 2 คือ โรงมหรสพที่มีหลังคา เนื่องจากการเล่นของโนราเมื่อก่อนเล่นกัน
ในฤดูหลังเก็บเกี่ยวที่มีฝนตกไม่มากนัก ต่อมาการเล่นเริ่ มเล่นในฤดูตา่ งๆ ทาให้ ต้องมีหลังคา และ
พื ้นที่กนระหว่
ั้
างผู้แสดงกับผู้ชม แต่ก็ยงั คงเปิ ดโล่งอยู่

ภาพที่ 53 ภาพแสดงการจัดผังการแสดงโนราในอาคารเปิ ดโล่ง
รูปแบบที่ 3 คือ โรงมหรสพที่เริ่ มมีโนราผู้หญิงแสดง ทาให้ เวลาแต่งกายในโรง
แสดงไม่เหมาะ จึงต้ องมีพื ้นที่แต่งตัวและพื ้นที่พกั ของโนราหญิง ลักษณะของโรงมหรสพจึง
เปลีย่ นไป มีการปิ ดทึบของพื ้นที่แต่งตัว ทาให้ มมุ มองในการชมการแสดงชมได้ แค่ 3 ด้ านเท่านัน้
รูปแบบที่ 3

พืน้ ที่พกั แต่ งตัว
ฉากหลัง
ม้ายาว

ทิศเหนือ

ภาพที่ 54 ภาพแสดงการจัดผังการแสดงโนราในอาคารเปิ ดโล่ง
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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ประเภทที่ 4 คือ โรงมหรสพในปั จจุบนั ที่มีผ้ ชู มมากขึ ้น ทาให้ เวทีการแสดงต้ อง
ยกเหนือพื ้นดินอยูใ่ นระดับสายตาของผู้ชม เพื่อเพิ่มมุมมองในการชม ลักษณะเวทีนี ้มีการเพิ่มฉาก
วาดเป็ นรูปต่างๆ เช่น วิวทิวทัศน์เพื่อสอยคล้ องกับเรื่ องที่โนราจะแสดง ทาให้ เวทีมีการปิ ดทึบ
ด้ านข้ างทังสองข้
้
าง โดยการใส่ฉากทิวทัศน์ การรับชมโนราเหลือเพียงมุมมองด้ านเดียว และระยะ
ระหว่างคนดูกบั เวทีเริ่ มห่างขึ ้น มีเพียงแม่ยกที่นงั่ ชมข้ างหน้ าเวที ส่วนหนุม่ ๆสาวๆ จะไปนัง่ ชมอยู่
ใต้ ร่มไม้ เพื่อบังแดด การชมการแสดงโนราของคนวัยนี ้จึงขาดสมาธิร่วมไปกับการแสดง
รู ปแบบที่ 4

มีหลังคาให้ ร่มเงา

ลาโพง
พท.แสดง

พท.ควบคุมเสี ยง

พท.แต่ งตัว

พท.นั่งชมการแสดง

มีต้นไม้ ให้ ร่มเงา
ลาโพง

ทิศเหนือ

ภาพที่ 55 ภาพแสดงการจัดผังการแสดงโนราในอาคารเปิ ดโล่ง
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
โรงมหรสพต้ องมีการพัฒนาการให้ สอดคล้ องระหว่าง วัฒนธรรมกับคน ดังนี ้
-การเคารพผู้อาวุโส คือ ถือว่าผู้อาบน ้าร้ อนมาก่อนเป็ นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์มาก จึงให้ ความเคารพและเชื่อฟั ง เช่น บทไหว้ ครูของโนรา เป็ นต้ น ควรมีระดับพื ้นที่
ของผู้อาวุโสได้ นงั่ ชมการแสดงโนราอย่างใกล้ ชิดและถือเป็ นพื ้นที่ที่ควรให้ ความเคารพ
-ความสามัคคี คือเชื่อกันว่าการพร้ อมเพรี ยงกันของหมู่คณะก่อให้ เกิด
ความสาเร็ จในสรรพกิจน้ อยใหญ่ทงส่
ั ้ วนรวมและส่วนตน เช่น การลงแขก การเป็ นเกลอกัน เป็ นต้ น
โรงมหรสพจึงควรมีลกั ษณะที่มีความเป็ นกันเอง
โรงมหรสพต้ องมีการพัฒนาการให้ สอดคล้ องระหว่างพื ้นที่เวทีกบั พื ้นที่นงั่ ชม ดังนี ้
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-การรา ร้ องของโนรา ลูกคูต่ ้ องเห็นท่าทางของโนราทังหมด
้
เพราะการ
เล่นดนตรี ต้องตามจังหวะของโนรา เมื่อลูกคูน่ งั่ บนเวทีใกล้ โนรา ทาให้ บดบังการชมโนราของคนดู
จึงควรลดระดับพื ้นที่ไม่ให้ บงั การชมโนราของคนดู และลูกคูก่ ็ยงั สามารถมองเห็นโนราอยู่
-พื ้นที่นงั่ ชม ควรจะมองเห็นผู้แสดงโนราได้ ทกุ อิริยาบถ
-จานวนที่นงั่ ไม่ควรมากเกิน และควรอยูใ่ นมุมมองที่สายตาของผู้ชม
เห็นชัดมากที่สดุ
-ปั ญหาของพื ้นที่แต่งตัวของโนรา ควรแยกต่างหากเพราะทาให้ การชม
การแสดงจะได้ เปิ ดมุมมองของผู้ชมได้ ทวั่ ถึง
ลานทรายโล่ง

พท.แสดง

ทางเข้ าออกของผู้ชม

พท.ผู้ร่วมการละเล่น(แม่ ยก)
พท.ผู้ร่วมการละเล่น

ต้ นมะพร้ าว

ทางเข้ าออกของผู้ชม

พท.แต่ งตัว

ต้ นมะพร้ าว

ต้ นมะพร้ าว

ลานทรายโล่ง

ลานทรายโล่ง
ทางเข้ าออกของผู้ชม

ภาพที่ 56 ภาพแสดงการจัดผังการแสดงโรงมหรสพโนรา
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
1.4.2 โรงละครแบบโนราเพื่อประกอบพิธีกรรม มีระเบียบแบบแผนในการ
สร้ างเหมือนในอดีต ขนาดสามารถเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม แต่ยงั ยึดขนบธรรมเนียมอยู่
คือ ด้ านหลังโรงครูเป็ นพื ้นที่แต่งตัวของโนรามีลกั ษณะทึบ ด้ านขวาเป็ นพื ้นที่ของพระสงฆ์ ด้ าน
ซ้ ายมือเป็ นพื ้นที่ทาบุญจัดพานดอกไม้ ธูปเทียนสาหรับผู้ที่ต้องการแก้ บน ก็คงให้ โรงครูเป็ นคติเดิม
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แต่ปรับปรุงทัศนะในการมองของผู้เข้ ามาชมแทน คือ ปรับที่นงั่ ชมทามุมกับโรงครูสาหรับผู้ชมที่
มากขึ ้นได้ มองเห็นการแสดงได้ เหมือนกับโรงละครแบบพัด ในพื ้นที่โล่ง
รู ปแบบที่ 4
ร้ านค้า

ร้ านค้า

พท.นั่งชมการแสดง

โรงประชัน 1

พท.แต่ งตัว

ลานทรายโล่ง
ร้ านค้า

พท.พาไล
พท.นั่งชมการแสดง

พท.แต่ งตัว
ราคล้องหงส์

ร้ านค้า

พท.แสดง

ร้ านค้า
ทิศเหนือ
ลานทรายโล่ง
ร้ านค้า

ร้ านค้า

พท.นั่งชมการแสดง

โรงประชัน 2

พท.แต่ งตัว

ภาพที่ 57 ภาพแสดงการจัดผังการแสดงโนราในอาคารเปิ ดโล่ง
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย
การออกแบบโรงละครแบบโนรานี ้ เป็ นวัฒนธรรมที่ตอบสนองระหว่างผู้แสดงกับ
คนดูในแบบเป็ นกันเอง ตอบโต้ กนั ของคนต่อคน โดยมีวฒ
ั นธรรมของสังคมอยูด่ ้ วย เช่น เคารพผู้
อาวุโสกว่า สังคมต้ องสามัคคี จึงเกิดเป็ นการแสดงพื ้นบ้ านนี ้ขึ ้น จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่มีทงั ้
การแสดงเพื่อความบันเทิงและการแสดงประกอบพิธีกรรม โดยมีวตั ถุประสงค์การแสดงที่แตกต่าง
กันจนทาให้ เกิดลักษณะของโรงโนราที่ตา่ งกันออกไป ดังนันจึ
้ งจาเป็ นที่จะต้ องสร้ างมาตรฐานของ
โรงมหรสพของเราเอง และเหมาะสมกับลักษณะการแสดงของวัฒนธรรมโนรา โดยอาจจะรับ
เทคนิคของการออกแบบก่อสร้ างโรงละครแบบตะวันตกในข้ อที่ดี โดยไม่ขดั แย้ งกับลักษณะทาง
วัฒนธรรมในการรับชมการแสดงของวัฒนธรรมโนรา
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2. สถาปั ตยกรรมสาธารณะฝั่ งตะวันตกของลุ่มนา้ ทะเลสาบสงขลา

ภาพที่ 58 ภาพแสดงรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมบริ เวณทะเลสาบที่เป็ นอาคารสาธารณะ
ที่มา: อาจารย์ วนิดา พึง่ สุนทร
2.1 สถาปั ตยกรรมสาธารณะโดยสังเขป
2.1.1 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
- ศึกษารูปแบบสถาปั ตยกรรมไทยประเพณีที่มีมาแต่เดิม
-หาความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรม
-หาลักษณะเด่นของรูปแบบสถาปั ตยกรรมในพื ้นที่ฝั่งตะวันตกของลุม่ น ้า
ทะเลสาบสงขลา
-นาลักษณะเด่นของรูปแบบสถาปั ตยกรรมในพื ้นที่ฝั่งตะวันตกของลุม่ น ้า
ทะเลสาบสงขลามาใช้ ประกอบการออกแบบโครงการศูนย์สง่ เสริ มวัฒนธรรมโนรา
2.1.2 ศึกษารูปแบบสถาปั ตยกรรมที่มมี าแต่ เดิม
-การศึกษารูปแบบสถาปั ตยกรรมที่มีมาแต่เดิมนัน้ ผู้ศกึ ษาได้ เลือกศึกษา
โดยเน้ นการศึกษาที่รูปแบบอาคารที่เป็ นสาธารณะประเภทพระอุโบสถในพื ้นที่จงั หวัดพัทลุง

77
-รายละเอียดของการศึกษาประกอบด้ วย พื ้นที่ใช้ สอยพระอุโบสถ การ
ยกระดับพื ้น ลักษณะฐานอาคาร เสา ผนัง ลักษณะโครงสร้ างหลังคา การซ้ อนชันหลั
้ งคา และการ
ตกแต่งอาคาร
2.1.3 ความสัมพันธ์ ขององค์ ประกอบทางสถาปั ตยกรรม
-เปรี ยบเทียบองค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรม คือ ขนาดอาคาร ลักษณะ
ชันฐาน
้
ความสูงชันฐาน
้
การวางโครงสร้ างอาคาร ลักษณะหลังคา การซ้ อนชันหลั
้ งคา และการ
ตกแต่งอาคาร
-การเปรี ยบเทียบอาคารโดยใช้ อาคารที่ทาการศึกษาหาความสัมพันธ์ ที่มี
ภายในพื ้นที่ฝั่งตะวันตกของลุม่ น ้าทะเลสาบสงขลา
-นาความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ฝั่งตะวันตกของลุม่ น ้าทะเลสาบสงขลา
เพื่อหาลักษณะเด่นที่เป็ นลักษณะเฉพาะ
2.1.4 ลักษณะเด่ นของรูปแบบสถาปั ตยกรรมที่นามาออกแบบโครงการ
-อาคารหลักของโครงการศูนย์สง่ เสริ มวัฒนธรรมโนรา ประกอบด้ วย ส่วน
โรงมหรสพโนรา และส่วนนิทรรศการ
-อาคารประกอบโครงการศูนย์สง่ เสริ มวัฒนธรรมโนรา ประกอบด้ วย
อาคารห้ องสมุด อาคารอบรมวัฒนธรรมโนรา อาคารชมรมวัฒนธรรมโนราและอื่นๆ
-อาคารหลัก ใช้ รูปแบบสถาปั ตยกรรมที่พฒ
ั นาจากลักษณะเด่นของ
อาคารไทยประเพณีที่ปรากฏในจังหวัดพัทลุง
-ลักษณะอาคารประกอบ ใช้ รูปแบบสถาปั ตยกรรมที่พฒ
ั นาจากรูปแบบ
สถาปั ตยกรรมทัว่ ไปของภาคใต้
-สรุป การให้ ความสาคัญของอาคารนันผู
้ ้ ศกึ ษาต้ องการให้ ความสาคัญ
ต่ออาคารหลัก จึงใช้ รูปแบบสถาปั ตยกรรมที่พฒ
ั นาจากรูปแบบสถาปั ตยกรรมไทย ประเพณีและ
อาคารประกอบนันให้
้ ความสาคัญรองลงมา จึงเลือกใช้ รูปแบบสถาปั ตยกรรมที่พฒ
ั นาจากเรื อนอยู่
อาศัย
2.1.2 การศึกษารูปแบบสถาปั ตยกรรมในพืน้ ที่ฝ่ ั งตะวันตกของลุ่มนา้
ทะเลสาบสงขลา
การศึกษารูปแบบสถาปั ตยกรรมในพื ้นที่ฝั่งตะวันตกของลุม่ น ้าทะเลสาบ
สงขลานันมี
้ จุดประสงค์ที่จะหารูปแบบเฉพาะที่เกิดขึ ้นในท้ อถิ่น เพื่อนามาประยุกต์ใช้ ในการ
ออกแบบอาคารหลักและอาคารบริ วารในโครงการศูนย์สง่ เสริ มวัฒนธรรมโนรา โดยการศึกษานี ้จะ
มีขอบเขตครอบคลุมบริ เวณพื ้นที่จงั หวัดพัทลุงเท่านัน้
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2.1.3 รูปแบบสถาปั ตยกรรมไทยประเพณีพนื ้ ถิ่นฝั่ งตะวันตกของลุ่มนา้
ทะเลสาบสงขลา
ในอดีตเมืองพัทลุงมีประวัติความเป็ นมาที่ยาวนานเมืองหนึง่ ของเมืองใต้
โดยได้ มีการอพยพโยกย้ ายตังถิ
้ ่นฐานของเมืองถึง 12 ครัง้ นับตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่ 13 มาจนถึง
ปั จจุบนั ในช่วงเวลาดังกล่าวการตังถิ
้ ่นฐานของเมืองพัทลุงที่เขาพะโคะ (อาเภอสทิงพระ จ.สงขลา)
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 21-22 ซึง่ เป็ นการตังเมื
้ องแห่งที่ 3 ได้ มีร่องรอยของสถูป พระธาตุเจดีย์
วัดพะโคะ เป็ นสัญลักษณ์ของการรวมตัวเป็ นชุมชนเมืองของชาวพุทธที่อาศัยอยูข่ อบทะเลสาบฝั่ ง
ตะวันออก ในขณะเดียวกันชุมชนเมืองฝั่ งตรงข้ าม ก็ได้ มีวนั ตะเขียนบางแก้ ว และวัดสทัง เกิดขึ ้น
โดยเฉพาะที่วดั ตะเขียนนันมี
้ พระธาตุเจดีย์ แสดงศูนย์กลางของชุมชนฝั่ งตะวันตก ลักษณะที่
คล้ ายคลึงกับพระธาตุเจดีย์ วัดพะโคะ (ในขณะที่วดั สทัง ซึง่ อยูใ่ กล้ เคียงกันนัน้ สันนิษฐานว่า เป็ น
วัดป่ าอรัญญวาสี ประเพณีการสร้ างพระธาตุเจดีย์เป็ นศูนย์กลางเมืองที่สบื ต่อมาตังแต่
้ สมัยทวาร
วดี, ลพบุรี หริ ภญ
ุ ไชย สุโขทัย จนถึงสมัยอยุธยา โดยที่ในสมัยธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ประเพณี
การสร้ างพระธาตุเจดีย์ในวัดที่เป็ นศูนย์กลางเมือง ได้ เปลีย่ นเป็ นการสร้ างพระมหาวิหาร เช่น พระ
วิหารวัดสุทศั น์เทพวราราม ดังนันรู
้ ปแบบพระธาตุเจดีย์ที่เป็ นหลักของชุมชน จึงมีเฉพาะที่วดั
พะโคะ และวัดตะเขียนเท่านัน้ พระเจดีย์อื่น เช่น พระเจดีย์วดั วัง พระเจดีย์บนยอดเขาอกทะลุ พระ
เจดีวดั ป่ าเลย์ไลย์ และพระเจดีย์ที่เมืองชัยบุรี จึงสัญนิษฐานว่าน่าจะเป็ นพระเจดีย์ที่ก่อสร้ างใน
ระยะหลังๆ ทังสิ
้ ้น
รูปแบบสถาปั ตยกรรมที่นอกเหนือไปจากรูปแบบพระธาตุเจดีย์ เป็ นต้ น
ว่า มณฑป พระวิหาร พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ นันพบว่
้
า พระอุโบสถที่เก่าแก่ที่สดุ คือ พระ
อุโบสถที่วดั โคกชะงาย ซึง่ เหลือแต่ตวั อาคารเป็ นผนังที่มีเพียงประตูหน้ าประตูเดียว และลักษณะ
มณฑป (หอพระ) ที่มีรูปแบบที่สนั นิษฐานว่าน่าจะเก่าที่สดุ คงได้ แก่มณฑปที่วดั ตะเขียน ลักษณะ
เป็ นผนังก่ออิฐถือปูนหนาประมาณ 0.40 เมตร เป็ นโครงสร้ างระบบผนังรับน ้าหนักรองรับโครง
หลังคาไม้ ตอนบนในส่วนของรูปแบบพระวิหารนันไม่
้ พบในจังหวัดพัทลุงแต่รูปแบบพระอุโบสถ
ปรากฏอยูน่ นยั
ั ้ งคงมีอยูท่ วั่ ไปแต่ยากที่จะกาหนดช่วงระยะเวลาที่เฉพาะลงไปว่าสร้ างในสมัยใด
เนื่องจากมีการปรับปรุงพัฒนา ทังในด้
้ านขนาดของพื ้นที่ใช้ สอย รูปทรง และวัสดุที่ใช้ ทาให้ รูปแบบ
ของพระอุโบสถในจังหวัดพัทลุงมีความหลากหลายพอควร แต่หากต้ องการกาหนด เป็ นต้ นว่า ช่วง
ก่อนรัตนโกสินทร์ ช่วงรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น และช่วงปั จจุบนั ก็จะสามารถกาหนดรูปลักษณะที่
เกิดขึ ้นได้ ซงึ่ การเปลีย่ นแปลงหรื อพัฒนาขึ ้นนันเป็
้ นการเพิ่มขึ ้นของการใช้ พื ้นที่ใช้ สอยภายในให้
มากขึ ้น โดยมีการรับรูปแบบสถาปั ตยกรรมจากส่วนกลาง (จากเมืองหลวง) และมี การเปลีย่ นแปลง
วัสดุที่ใช้ เช่น ไม้ ก่ออิฐถือปูน คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
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รูปแบบพระอุโบสถในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์ ที่ปรากฏมีรูปลักษณะเฉพาะที่
เป็ นพระอุโบสถพื ้นถิ่นจะมี 2 ลักษณะได้ แก่ พระอุโบสถโถงโครงสร้ างไม้ และพระอุโบสถผนัง
กาแพงอิฐวัดควนชะงาย พระอุโบสถวัดป่ าเลย์ไลย์ เป็ นลักษณะพระอุโบสถผนังกาแพงรับน ้าหนัก
แต่ลกั ษณะพระอุโบสถโถงโครงสร้ างไม้ ของเดิมในเขตจังหวัดพัทลุง ไม่เหลือหลักฐาน คงพบเห็น
บ้ างในจังหวัดสงขลา ได้ แก่วดั น ้าขาวใน อาเภอจะนะ
ช่วงต้ นรัตนโกสินทร์ (ร.1-ร.4) นันจะพบได้
้
จากพระอุโบสถวัดวังพระ
อุโบสถวัดยางงาม พระอุโบสถวัดวิหารเบิก พระอุโบสถวัดสุนทราวาส ลักษณะเด่นของ
สถาปั ตยกรรมในช่วงนี ้เป็ นลักษณะสถาปั ตยกรรมไทยประเพณี ซึง่ รับรูปแบบการก่อสร้ าง เทคนิค
วิธีการก่อสร้ างและการตกแต่ง เช่นเดียวกับส่วนกลาง ลักษณะทัว่ ไปได้ แก่ยกฐานอาคารสูง ผนัง
อาคารสูงขึ ้น แต่ไม่สงู เท่าในภาคกลาง มี จานวนห้ องเพิ่มมากขึ ้น การตกแต่งด้ วยการแกะสลักหน้ า
บันด้ วยไม้ หรื อปูนปั น้ ในรูปพระอินทร์ ทรงช้ างเอราวัณ เป็ นต้ น
ช่วงปั จจุบนั รูปแบบสถาปั ตยกรรมมีทงที
ั ้ ่พฒ
ั นามาจากรูปแบบพื ้นถิ่นเดิม
ที่เป็ นลักษณะพระอุโบสถโถงลักษณะแจ้ ๆ และรูปแบบสถาปั ตยกรรมที่รับมาจากส่วนกลางใน
ปั จจุบนั พระอุโบสถที่พฒ
ั นามาจากรูปแบบพื ้นถิ่นเดิมเป็ นต้ นว่า พระอุโบสถวัดเขาเจียก พระ
อุโบสถวัดบ้ านสวน พระอุโบสถวัดควนถบ รูปแบบสถาปั ตยกรรมพระอุโบสถที่ได้ รับอิทธิพลจาก
ส่วนกลาง เป็ นต้ นว่า พระอุโบสถวัดท่าสาเภาเหนือ พระอุโบสถวัดทะเลน้ อย (หลังใหม่) เป็ นต้ น
รูปแบบสถาปั ตยกรรมที่ปรากฏในบริ เวณโดยรอบทะเลสาบสงขลาใน
ปั จจุบนั นันมี
้ พฒ
ั นาการสืบเนื่องมาแต่เดิมเช่นกัน มีการเปลีย่ นแปลงในด้ านพื ้นที่ใช้ สอยภายใน
ประกอบเป็ นโครงสร้ าง และงานตกแต่งอาคาร การศึกษารูปแบบสถาปั ตยกรรมเพื่อสืบค้ นหา
รูปลักษณะที่เป็ นลักษณะเฉพาะถิ่นที่มีมาแต่กาเนิดนัน้ ผู้ศกึ ษาได้ ทาการศึกษาอาคารประเภทพระ
อุโบสถในจังหวัดพัทลุง ในเขตอาเภอปากพะยูน กรณีศกึ ษาวัดหัวเตยและวัดห้ วยลึก ในเขตอาเภอ
เขาชัยสน กรณีศกึ ษา วัดตะเขียนบางแก้ วและวัดสทัง ในเขตอาเภอเมืองพัทลุง กรณีศกึ ษา วัดยาง
งาม วัดวัง วัดวิหารเบิก วัดป่ าเลย์ไลย์ วัดสาเภาเหนือ วัดควนชะงาย วัดเขาเจียก และในเขต
อาเภอควนขนุน กรณีศกึ ษา วัดสุนทราวาส และวัดทะเลน้ อย
ผลของการศึกษาสรุปได้ วา่ รูปลักษณะทางสถาปั ตยกรรมประเภทพระ
อุโบสถ ที่มีมาแต่เดิมในจังหวัดพัทลุง มีลกั ษณะขนาดที่ใกล้ เคียงกัน คือ มีของพื ้นที่ใช้ สอยของ
อาคารและขนาดสัดส่วนของอาคาร ในส่วนที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ ชดั คือรูปทรงของหลังคา
อาคาร ซึง่ ในเขตพัทลุงนัน้ ทรงหลังคามีลกั ษณะซ้ อน 3 ตับ หลังคาจัว่ ทรงสูง แต่ในเขตสงขลานัน้
ทรงหลังคามีลกั ษณะ 2 ตับ หลังคาต่ากว่าในเขตพัทลุง
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2.2 เอกลักษณ์ ของสถาปั ตยกรรมสาธารณะในพืน้ ที่ฝ่ ั งตะวันตกของลุ่มนา้
ทะเลสาบสงขลา
2.2.1 รูปแบบสถาปั ตยกรรมไทยประเพณีพนื ้ ถิ่นฝั่ งตะวันตกของลุ่มนา้
ทะเลสาบสงขลา
สถาปั ตยกรรมไทยประเพณีเก่ า
2.2.1.1 มณฑป วัดตะเขียนบางแก้ ว

ภาพที่ 59 ภาพแสดงลักษณะด้ านหน้ าของมณฑป วัดเขียนบางแก้ ว
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
ลักษณะโดยทัว่ ไป
ผนังก่ออิฐถือปูนหนา 4.00x 6.00 เมตร มีประตูทางเข้ าด้ านหน้ า
หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีหน้ าต่างเปิ ดด้ านข้ าง ด้ านละช่อง ผนังหลังคาทึบโครงสร้ าง
หลังคาเป็ นโครงสร้ างไม้ หลังคามุงกระเบื ้องดินเผา หลังคาเป็ นลักษณะ 2 ตับ ไม่มีปีกนก
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โรงธรรม วัดเขียนบางแก้ ว

ภาพที่ 60 ภาพแสดงลักษณะด้ านหน้ าโรงธรรม วัดเขียนบางแก้ ว
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
ศาลาท่ านา้ วัดเขียนบางแก้ ว

ภาพที่ 61 ภาพแสดงลักษณะด้ านหน้ าของศาลาท่าน ้า วัดเขียนบางแก้ ว
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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2.2.1.2 พระอุโบสถ วัดนา้ ขาวใน

ภาพที่ 62 ภาพแสดงลักษณะพระอุโบสถโถง วัดน ้าขาวใน
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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2.2.1.3 พระอุโบสถ และศาลาเอนกประสงค์ วัดทะเลน้ อย

ภาพที่ 63 ภาพแสดงลักษณะอุโบสถ วัดทะเลน้ อย
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั

ภาพที่ 64 ภาพแสดงลักษณะศาลาพัก วัดทะเลน้ อย
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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2.2.1.4 พระอุโบสถ วัดไทรงาม (ทะเลน้ อย)

ภาพที่ 65 ภาพแสดงลักษณะพระอุโบสถ วัดไทรงาม(ทะเลน้ อย)
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
สถาปั ตยกรรมไทยประเพณีช่วงต้ นรัตนโกสินทร์ (ร.1-ร.4)
2.2.1.5 พระอุโบสถ วัดยางงาม
ผู้สร้ างวัดนี ้คือจอมแพ่ง จอมจ่า แต่ไม่ได้ ระบุปีทีส่ ร้ างไว้ จากทาเนียบวัด
จังหวัดพัทลุง ระบุวา่ วัดนี ้สร้ างเมื่อปี พ.ศ.๒๓๔๘ ผู้สร้ างคือพ่อจอมเสนี โดยสร้ างหลังวัดโพเด็ด
เล็กน้ อย การสร้ างอาศัยแรงงานจากนักโทษเมืองพัทลุง ขนาดพระอุโบสถ 4.50 x 8.75 (ขนาดรวม
เสาภายนอก 7.00 x 11.00 ม.)
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ภาพที่ 66 ภาพแสดงลักษณะอุโบสถ วัดยางงาม
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
ลักษณะโดยทัว่ ไป เป็ นอาคารยกฐานสูง 1.00 ม. จากระดับดิน สร้ าง
พ.ศ. 2348 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 2 ลักษณะเป็ นอาคาร 5 ห้ อง มีระเบียงรอบ ผนังก่ออิฐถือปูน มี
ประตูทางเข้ าด้ านหน้ า 2 บาน หันไปทางทิศตะวันออก ประตูด้านหลัง 2 บาน มีเสารับชายคา
โดยรอบ หน้ าบันแกะสลักลวดลาย ด้ านทิศตะวันออก แกะสลักเป็ นรูปพระอินทร์ ทรงช้ างเอราวัณ
ด้ านทิศตะวันตกแกะสลักเป็ นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ ลักษณะหลังคาเป็ นแบบจัว่ ซ้ อน 2 ชัน้ 2
ตับ และมีปีกนกโดยรอบ

ภาพที่ 67 ภาพแสดงลักษณะองค์ประกอบของอุโบสถ วัดยางงาม
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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ภาพที่ 68 ภาพแสดงลักษณะด้ านข้ างของอุโบสถ วัดยางงาม
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
2.2.1.6 พระอุโบสถ วัดวิหารเบิก
จากหลักฐานทางสถาปั ตยกรรม สันนิษฐานว่า สร้ างในสมัย
รัตนโกสินทร์ ตอนต้ น มีเรื่ องเล่าว่า สร้ างขึ ้นพร้ อมกับวัดวัง และวัดยางงาม ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ กล้ กนั การ
สร้ างวัดทังสามแห่
้
งดังกล่าว เป็ นการแข่งขันกันด้ านฝี มือช่าง ดังจะเห็นว่าลักษณะทาง
สถาปั ตยกรรมของวัดทังสามแห่
้
ง มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันมาก ขนาดพระอุโบสถภายใน 4.25 x
9.00 ม.ระยะเสาโดยรอบ 7.00 x 12.50 ม.
ลักษณะโดยทัว่ ไป เป็ นอาคารยกฐานสูง 1.00 ม. เช่นเดียวกับพระอุโบสถ
วัดยางงาม มีประตูเข้ าด้ านหน้ า 1 บาน หันหน้ าทางทิศตะวันออก ลักษณะอาคารเป็ นแบบมี
ระเบียงโดยรอบ มีผนังก่ออิฐด้ านใน มีหน้ าต่างด้ านข้ าง หลังคาจัว่ ชันเดี
้ ยวมีปีกนกรอบ มีกาแพง
แก้ วล้ อมรอบ

ภาพที่ 69 ภาพแสดงลักษณะอุโบสถ วัดวิหารเบิก
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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2.2.1.7 ศาลาเอนกประสงค์ วัดวิหารเบิก

ภาพที่ 70 ภาพแสดงลักษณะศาลา วัดวิหารเบิก
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
2.2.2 เปรียบเทียบองค์ ประกอบอาคารไทยประเพณีในพืน้ ที่ฝ่ ั งตะวันตก
ของลุ่มนา้ ทะเลสาบสงขลา
จากการศึกษา อ.วนิดา พึง่ สุนทร เปรี ยบเทียบองค์ประกอบอาคารไทย
ประเพณีพื ้นถิ่นจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาไว้ ดงั นี ้

ภาพที่ 71 ภาพแสดงการให้ ความสาคัญของอาคารในระดับที่แตกต่างกัน โดยอาคารหลังคา 2
ซ้ อนจะมีความความสาคัญกว่า
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั

ภาพที่ 72 ภาพแสดงลักษณะฐานอาคาร ไม่ยกสูง ซึง่ เป็ นลักษณะสืบทอดแบบพื ้นถิ่นที่มีมาแต่เดิม
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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ภาพที่ 73 ภาพแสดงพัฒนาการก่อสร้ างอาคาร โดยพระอุโบสถประมาณสมัยรัชกาลที่3-4โดยใช้
เสา/ผนังก่ออิฐถือปูน
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั

ภาพที่ 74 ภาพลักษณะการซ้ อนชันหลั
้ งคา 3 ตับ (รวมตับชายคา) เป็ นลักษณะเด่นของทรงหลังคา
ในเขตจังหวัดพัทลุง
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
2.2.3 สรุปรูปแบบอาคารในพืน้ ที่ฝ่ ั งตะวันตกของลุ่มนา้ ทะเลสาบสงขลา
2.2.3.1 ขนาดอาคาร รูปแบบเดิมของอาคารทังในพั
้ ทลุงและสงขลา มี
ขนาดโดยประมาณที่ใกล้ เคียงกัน เป็ นลักษณะอาคารโถงเหมือนกัน
2.2.3.2 ลักษณะชันฐาน
้
ฐานอาคารเดิมในเขตพัทลุงจะมีชนพื
ั ้ ้นอาคาร
ไม่สงู นัก โดยสูงจากระดับดินเล็กน้ อย แต่ในเขตสงขลามีชนพื
ั ้ ้นที่สงู กว่าโดยประมาณ 0.70 เมตร
2.2.3.3 ลักษณะหลังคา มีความแตกต่างกันคือ ในเขตพัทลุงหลังคาจะ
ซ้ อน 3 ตับ แต่ในเขตสงขลาจะซ้ อน 2 ตับเป็ นส่วนใหญ่
2.2.4 การศึกษาลักษณะสถาปั ตยกรรมท้ องถิ่นในพืน้ ที่ฝ่ ั งตะวันตกของลุ่ม
นา้ ทะเลสาบสงขลา ให้ เหมาะสมกับโครงการศูนย์ ส่งเสริมวัฒนธรรมโนรา ที่อาศัย
สถาปั ตยกรรมเป็ นสิ่งรองรับกิจกรรมของคนในท้ องถิ่นได้
สถาปั ตยกรรมไม่เป็ นตัวทาหน้ าที่ขม่ คนที่มาทากิจกรรมการละเล่น
สถาปั ยกรรมต้ องสอดคล้ องกับวิถีชีวิตคนในท้ องถิ่น และสถาปั ตยกรรมต้ องสัมพันธ์ กบั บริ บท และ
สิง่ แวดล้ อมรอบข้ าง
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2.2.3.1 แบบสถาปั ตยกรรม พระอุโบสถ วัดนา้ ขาวใน

ลายเส้ นที่ 9 แสดงรูปตัดด้ านสกัด อุโบสถวัดน ้าขาวใน
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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ลายเส้ นที่ 10 แสดงรูปตัดด้ านยาว และรูปด้ านหน้ า อุโบสถวัดน ้าขาวใน
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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ลายเส้ นที่ 11 แสดงรูปด้ านหลัง และรูปด้ านข้ าง อุโบสถวัดน ้าขาวใน
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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ภาพที่ 75 ภาพแสดงแบบขยายพนักระเบียง 1
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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ภาพที่ 76 ภาพแสดงแบบขยายพนักระเบียง 2
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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ภาพที่ 77 ภาพแสดงแบบขยายฐานพระอุโบสถ
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั

95

ภาพที่ 78 ภาพแสดงแบบขยายหน้ าบัน
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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2.2.3.1 แบบสถาปั ตยกรรม พระอุโบสถ วัดทะเลน้ อย

ลายเส้ นที่ 12 แสดงแปลน และรูปตัดด้ านสกัด อุโบสถวัดทะเลน้ อย
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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ลายเส้ นที่ 13 แสดงรูปตัดด้ านยาว และรูปด้ านหน้ า อุโบสถวัดทะเลน้ อย
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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ลายเส้ นที่ 14 แสดงรูปด้ านข้ าง และรูปด้ านหลัง อุโบสถวัดทะเลน้ อย
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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รูปภาพที่ 79 ภาพแสดงแบบขยายตีนเสา
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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รูปภาพที่ 80 ภาพแสดงแบบขยายซุ้มหน้ าต่าง
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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รูปภาพที่ 81 ภาพแสดงแบบขยายซุ้มประตู
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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รูปภาพที่ 82 ภาพแสดงแบบขยายหน้ าบัน-เครื่ องลายอง
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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2.2.5 สรุปรูปแบบที่นามาใช้ ในโครงการ
จากการศึกษารูปแบบสถาปั ตยรรมพื ้นถิ่น ที่เป็ นอาคารสาธารณะใน
พื ้นที่ฝั่งตะวันตกของลุม่ น ้าทะเลสาบสงขลา ซึง่ จะนามาประยุกต์ใช้ ให้ เกิดรูปแบบสถาปั ตยกรรม
ในปั จจุบนั ที่สะท้ อนให้ เห็นความต่อเนื่องของพัฒนาการทางด้ านสถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่น อย่างมี
คุณค่าได้ เนื่องจากความต้ องการในพื ้นที่ใช้ สอยเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ซึง่ แต่เดิมอาจจะสนอง
การใช้ สอยประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องกับพระศาสนา แต่ในปั จจุบนั ได้ เปลีย่ นแปลงการใช้ สอยไปดังเช่น
โครงการศูนย์สง่ เสริ มวัฒนธรรมโนรา มีการกาหนดการใช้ สอยในอาคารเป็ นลักษณะ เช่น สนอง
ประโยชน์เพื่อจัดโรงมหรสพโนรา อาคารนิทรรศการ ห้ องสมุด อาคารอบรมวัฒนธรรมโนรา อาคาร
ชมรมวัฒนธรรมโนรา ฯลฯ นอกจากพื ้นที่ใช้ สอยที่เปลีย่ นแปลงไปแล้ ว ความต้ องการใช้ พื ้นที่มาก
ขึ ้นทาให้ อาคารต้ องมีขนาดใหญ่รวมทังมี
้ ระบบประกอบอาคารสมัยใหม่ที่ต้องนามาใช้ ไม่วา่ จะ
เป็ นระบบประปา ระบบไฟฟ้ า ระบบสุขาภิบาล และอื่นๆ การออกแบบจึงจาเป็ นต้ องให้ รูปแบบ
สถาปั ตยกรรมสามารถสนองประโยชน์ใช้ สอยได้ ดี และที่สาคัญยิ่งก็คือ รูปแบบนันสามารถ
้
แสดงออกถึงความเป็ นพื ้นถิ่นได้ อีกด้ วย
สิง่ ที่ได้ จากการศึกษารูปแบบสถาปั ตยกรรม สามารถนามากาหนด
รูปลักษณะอาคารของโครงการได้ ดงั นี ้
เนื่องจาก โรงมหรสพโนรา และนิทรรศการ มีความสาคัญสูงสุดของ
โครงการ ดังนันรู
้ ปแบบสถาปั ตยกรรมของอาคารจึงมีลกั ษณะเป็ นรูปแบบ สถาปั ตยกรรมไทย
ประเพณีท้องถิ่น ที่นาลักษณะเด่นๆ มาประยุกต์ใช้ ในการออกแบบอาคาร ลักษณะเด่นดังกล่าว
ได้ แก่ รูปแบบของหลังคาที่มีหลังคาจัว่ ซ้ อนชันหลั
้ งคา 3 ตับ ซึง่ เป็ นรูปแบบสถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่น
แบบดัง่ เดิมที่พบในจังหวัดพัทลุง ในขณะที่รูปแบบสถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่นของจังหวัดสงขลา จะเป็ น
หลังคาจัว่ และมีปีกนกรอบอาคาร (ปี กนกหน้ าจัว่ ) นอกจากนี ้จากการศึกษายังได้ พบว่าในพื ้นที่
จังหวัดพัทลุงนันหากอาคารใดมี
้
ความสาคัญมากกว่าอาคารอื่นๆ ในกลุม่ เดียวกันจะเน้ น
ความสาคัญนี ้ด้ วยการซ้ อนชันของโครงหลั
้
งคาเป็ น 2 ชัน้ ชันละ
้ 2 ตับ และมีปีกนกโดยรอบ ซึง่ เป็ น
ลักษณะรูปแบบสถาปั ตยกรรมไทยประเพณีดงเดิ
ั ้ มอย่างหนึง่ ของท้ องถิ่น
นอกจากนี ้แล้ วลักษณะของหลังคาที่มีพฒ
ั นาการมาถึงประมาณปี พ.ศ.
2499 นันก็
้ พบว่ามีลกั ษณะหลังคาจัว่ และปี นกโดยรอบ
หลังคาจึงเป็ นองค์ประกอบของรูปแบบสถาปั ตยกรรมที่สอื่ ให้ เห็น
ความสาคัญของอาคารนันๆ
้ ได้ อีกทางหนึง่ นอกเหนือจากประโยชน์ใช้ สอยที่ใช้ กนั แดด, ฝน
กรณีศกึ ษาได้ จดั ลาดับความสาคัญไว้ 3 ระดับ ดังนี ้
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ระดับ 1 ลักษณะหลังคาจัว่ 2 ชัน้ หลังคา 3 ตับ (รวมปี กนก)
ระดับ 2 ลักษณะหลังคาจัว่ 2 ชัน้ หลังคา 3 ตับ (รวมปี กนก) หลังคา
ซ้ อน 2 ชัน้
ระดับ 3 ลักษณะหลังคาจัว่ เดียวมีปีกนกโดยรอบ หลังคา 2 ตับ
การให้ ความสาคัญของอาคารนัน้ ลักษณะหลังคาแบบที่ 1 จะมีระดับ
ความสาคัญของอาคารสูงสุด รองลงมาได้ แก่ ลักษณะหลังคาแบบที่ 2 และสุดท้ ายคือ หลังคา
แบบที่ 3 นอกจากลักษณะเด่นของหลังคาที่กล่าวมาแล้ ว ลักษณะองค์ประกอบอื่นๆ ก็มีสว่ น
สาคัญเช่นกัน เป็ นต้ นว่า
-ลักษณะอาคารโปร่งเบา โดยใช้ เสานางเรี ยงรับชายคา
-การให้ ความสาคัญของความสูงของพื ้นและฐานอาคาร โดยลักษณะ
การใช้ ฐานอาคารเตี ้ยเป็ นลักษณะที่พบทัว่ ไปที่มีมาแต่เดิมในจังหวัดพัทลุง
-หากอาคารนันมี
้ ความสาคัญต่อชุมชน เป็ นต้ นว่า เป็ นของเจ้ าเมือง หรื อ
ชนชันปกครอง
้
ลักษณะชันฐานก็
้
จะยกสูงขึ ้นด้ วย
-องค์ประกอบอีกส่วนหนึง่ ที่แสดงออกชัดเจน ได้ แก่สว่ นของเสา ที่มี
พัฒนาการจากเสาไม้ วางบนแป้นตีนเสากระเบื ้องดินเผา มาเป็ นการใช้ เสาก่ออิฐถือปูนและสุดท้ าย
มาเป็ นเสาก่ออิฐหรือคอนกรี ตที่มีลกั ษณะของการใช้ บวั ปลายเสาแบบบัวประดิษฐ์
2.2.6 สรุปรูปแบบที่นามาใช้ ในโครงการ
ลักษณะเด่นของรูปแบบสถาปั ตยกรรมไทยประเพณีที่นามาใช้ ในการ
ออกแบบโครงการศูนย์สง่ เสริ มวัฒนธรรมโนราประกอบไปด้ วย
1.โรงมหรสพโนราในร่ม เป็ นอาคารที่ให้ ความสาคัญสูงสุด ลักษณะที่
นามาใช้ ได้ แก่ การยกฐานอาคารสูง ลักษณะหลังคาจัว่ ซ้ อน 2 ชัน้ ตับหลังคา 3 ตับ
2.ส่วนนิทรรศการ ลักษณะเด่นที่นามาใช้ ได้ แก่ ลักษณะอาคารฐานต่า
เห็นเสานางเรี ยงโดยรอบ หลังคา 3 ตับ และ 2 ตับ
3. โรงมหรสพโนราในร่มและส่วนนิทรรศการ ซึง่ เป็ นจุดเด่นของโครงการ
ตังอยู
้ บ่ นฐานไพทีเดียวกัน และจัดให้ มีระดับพื ้นสูงกว่าบริ เวณอื่นๆ ในโครงการ
3. การนาวัฒนธรรมโนรากับสถาปั ตยกรรมท้ องถิ่นมาใช้ กับโครงการ
3.1 โรงมหรสพโนรา
โรงมหรสพโนรา เป็ นสถานที่เพื่อประกอบกิจกรรมการละเล่นโนรา เพื่อความ
สนุกสนานบันเทิงเริ งรมย์หรื อผ่อนคลายความตึงเครี ยด ทังผู
้ ้ เล่นโนราและผู้ร่วมการละเล่น (ทุก
วันนี ้เรี ยกผู้ดู-ผู้ชม) ต่างมีความมุ่งมัน่ หรื อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึง่ ร่วมกัน (นอกเหนือจาก
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ความสนุกสนาน) เช่น ร่วมกันจัดให้ มีการละเล่นเพื่อความอุดมสมบูรณ์ หรื อเพื่อความ “มัน่ คัง่ ”
และความ “มัน่ คง” ทังในแง่
้
สว่ นบุคลและในแง่สว่ นรวมระดับชุมชน
3.1.1 แนวความเชื่อ
บริ เวณพื ้นที่แสดงนอกจากมีหลังคาไว้ บงั แดดบังฝนตามธรรมดา ซึง่ ใน
โบราณใช้ เสา 4 ต้ น ปั ก 4 มุม เป็ นสีเ่ หลี่ยมจัตรุ ัสแล้ ว ก็มีเตียง 1 เตียง และเสากลางซึง่ ถือว่าเป็ น
เสามหาชัยอีก 1 เสาเท่านัน้ เป็ นเสากลางที่มีความสาคัญมาก (ในสมัยก่อนต้ องใช้ ไม้ ชยั พฤกษ์ )
เพราะมีความหมายถือว่าแทนองค์พระวิสสุกรรม หรื อเป็ นเสาที่พระวิสสุกรรมเสด็จมาประทับ มี
นิยายอันเกี่ยวกับเสานี ้อยูเ่ รื่ องหนึง่ ว่า
“พระเทพสิงหรกับแม่ศรี คงคาซึง่ เป็ นสามีภริ ยากัน เป็ นผู้ที่สามารถในการ
แสดงละครชาตรี อย่างเลิศ แต่เป็ นผู้เข็ญใจต้ องเที่ยวแสดงละครเร่ร่อนไปในที่ตา่ งๆ เพื่อหาเลี ้ยงตัว
การแสดงละครของพระเทพสิงหรกับแม่ศรี คงคามีศิลปะถึงขนาดจนใครๆ ก็เลือ่ งลือไปทัว่ เมือง
ตลอดจนนางฟ้ าก็พากันลงมาดูและเพลิดเพลินจนลืมขึ ้นไปเฝ้าพระอิศวร พระอิศวรก็กริ ว้ ตรัสว่า
จะจัดละครโรงใหญ่ขึ ้นแสดงบ้ าง เพื่อประชันและทาลายการแสดงละคอนของพระเทพสิงหรกับแม่
ศรี คงคา พระวิสสุกรรมจึงทูลเตือนว่า พระองค์เป็ นเจ้ าโลกจะไปทาการทับถมทาลายผู้น้อยนัน้ หา
เป็ นการสมควรไม่ พระอิศวรก็ไม่ยอม จัดการแสดงจนได้ พระวิสสุกรรมก็เข้ าด้ วยกับพระเทพสิงหร
กับแม่ศรี คงคา บอกว่าถ้ าจะแสดงเมื่อใด ให้ ทาที่ประทับไว้ จะมากากับคุ้มครองอยูด่ ้ วย เพื่อ
ปกป้องผองภยันตรายและมิให้ แพ้ พระอิศวรได้ จึงได้ ทาเสาผูกผ้ าแดงปั กไว้ กลางโรง พระวิสสุกรรม
ก็มาประทับเป็ นประธานอยูต่ ลอดเวลาแสดง ทาให้ ละครชาตรี ไม่แพ้ ละครโรงใหญ่ของพระอิศวร
ได้ ”
จึงเป็ นประเพณีสบื มาว่า โรงละครชาตรี ต้องมีเสากลาง หากไม่มีจะใช้
เสาอื่นใดตังแทนก็
้
ได้ เสานี ้ใช้ เป็ นที่ผกู ซองคลี (ซองใส่ไม้ รบในภายหลัง) เพื่อสะดวกในการแสดงที่
ตัวละครจะหยิบเอาได้ ตามความต้ องการโดยรวดเร็ ว
3.1.2 บรรยากาศการใช้ พนื ้ ที่ด่ งั เดิม
การแสดงโนรา ส่วนใหญ่จะแสดงในพื ้นที่โล่งเพื่อรับบรรยากาศหลังช่วง
เก็บเกี่ยวทางการเกษตร ซึง่ เป็ นช่วงหน้ าแล้ ง ฝนตกน้ อย ลมพัดไม่แรง อากาศดีทาให้ โนราแสดงใน
พื ้นที่โล่ง เช่น ลานบ้ าน ลานวัด เป็ นต้ น พื ้นที่ลานวัดจะเป็ นพื ้นที่ลานทรายกว้ างพอสาหรับกิจกรรม
ของการแสดงมหรสพ โดยลานทรายจะมีต้นมะพร้ าวช่วยบังแดด บัง บังลมได้ และยังเสริ มสร้ าง
ทัศนียภาพไปร่วมกับการชมการแสดงโนรา โดยที่ผ้ ชู มจะมองเห็นเวทีการแสดง ท้ องฟ้า ต้ น
มะพร้ าว และลานทราย ซึง่ จะติดตาสาหรับผู้ชมโนราในสมัยก่อนมาก
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3.1.3 ปรับการใช้ พนื ้ ที่การละเล่ นโนรากับสังคมสมัยใหม่ อย่ างเหมาะสม
เมื่อก่อนการชมการแสดงโนรามีทงั ้ การยืนชม นัง่ ชม นอนชม ซึง่ เป็ น
กิริยาการชมการแสดงมหรสพที่หลากหลาย แต่ในสังคมปั จจุบนั มีการวางตัวมาเกี่ยวข้ องเพื่อแสดง
ความมีมารยาทต่อสถานที่สาธารณะ ทาให้ การจัดพื ้นที่ชมการแสดงต้ องนาเอาหลักการจัดที่นงั่
แบบสมัยใหม่มาคือการนัง่ เก้ าอี ้ในแต่ละบุคคล เพื่อจัดที่นงั่ ให้ เป็ นระเบียบ
3.2 โรงโนราโรงครู
การละเล่นดังกล่าวมักจะเกี่ยวข้ องกับพิธีกรรมตามระบบความเชื่ออันศักดิ์ เช่น
พิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต พิธีกรรมเกี่ยวกับการทามาหากิน และพิธีกรรมที่เกี่ยวกับชุมชนหรื อสังคม
เป็ นส่วนรวม
3.2.1 แนวความเชื่อ
ชาวบ้ านภาคใต้ ของไทยนับถือ “ตายาย” ซึง่ เป็ นบรรพบุรุษที่ลว่ งลับไป
แล้ ว แต่ยงั ไม่ไปเกิดจึงคอยปกป้องคุ้มครองลูกหลาน ความเชื่อนี ้ปรากฏอยูท่ วั่ ไปและแสดงออก
เด่นในวิถีชีวิตและงานทาบุญเดือนสิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบรอบๆทะเลสาบสงขลา ที่ปรากฏ
พิธีกรรมสาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อเรื่ องตายายเรี ยกว่า “โนราโรงครู ”
“โนราโรงครู ” เป็ นพิธีกรรมตังโรงโนราโรงครู
้
เพื่อเซ่นไหว้ ตายายที่บนั ดาล
ให้ ชีวิตลูกหลานรุ่งเรื องเป็ นสุข ซึง่ เป็ นพิธีกรรมใน “ย่านเครื อเชื ้อวงศ์” คือเป็ นพิธีเฉพาะแต่ละสาย
ตระกูลหากแต่ได้ ดงึ เอาคนในชุมชนเข้ าไปมีสว่ นร่วม และมีนายโรงโนราเป็ นผู้มีสถานภาพสาคัญ
ในชุมชนประกอบพิธีให้ ในพิธีนี ้จึงมีทงชาว
ั ้ บ้ านเจ้ างาน ญาติพี่น้อง โนราและตายายอยูใ่ นพิธี ไม่
ว่าวาระที่แน่ชดั แล้ วแต่ข้อตกลงของตายายแต่ละสายตระกูลกับเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละบ้ าน ซึง่
อาจจะเป็ นทุกปี ทุก 3 ปี 5 ปี 7 ปี หรื อกว่านัน้
โนราแบบดัง่ เดิมมีลกั ษณะเป็ นลัทธิความเชื่อและพิธีกรรมที่ประกอบด้ วย
ความเชื่อ เรื่ องผีบรรพบุรุษ และการทาพิธีที่อาศัยการร่ายราและการใช้ ดนตรี เป็ นเครื่ องรักษาโรค
และสร้ างความสุขกายสบายใจ ถือกันว่าเป็ นผู้สบื เชื ้อสายมาจากครูหมอโนรา ซึง่ หมายรวมๆถึง
บุคคลกึ่งเทพในตานานกาเนิดโนรา มีชื่อเรี ยกเช่น แม่ศรี มาลา พระเทพสิงหร ขุนศรี ศรัทธา ชื่อนี ้
อาจจะแตกต่างกันไปตามท้ องถิ่น
แม้ วา่ ตานานโนราจะมีหลายชุดหลายสานวน แต่นกั วิชาการต่างลง
ความเห็นว่า ตานานทังหมดมี
้
โครงเรื่ องหลัดเหมือนกัน แตกต่างกันเพียงชื่อบุคคล สถานที่ และ
เหตุการณ์บางเหตุการณ์เท่านัน้ เรื่ อมีอยูว่ า่ กษัตริ ย์มีพระธิดาที่โปรดการร่ายรา ซึง่ เป็ นของแปลก
ในสมัยนันมากเป็
้
นพิเศษ วันหนึง่ พระธิดาตังครรภ์
้
โดยไม่ร้ ูสาเหตุ (บางตานานว่าตัง้ ครรภ์หลังจาก
กินดอกบัวทิพย์ของเทวดา) กษัตริ ย์ทรงอับอายจึงรับสัง่ ให้ นาพระธิดาไปลอยแพ พระธิดาไปติดอยู่
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ที่เกาะแห่งหนึง่ และให้ กาเนิดบุตรชาย ต่อมาเทวดาได้ ถ่ายทอดท่าราให้ แก่บุตรพระธิดาฝี มือการ
ร่ายราของบุตรพระธิดา เลือ่ งลือไปถึงในวัง เมื่อกษัตริ ย์ทอดพระเนตรเห็นก็ ร้ ูวา่ เป็ นหลานจึง
พระราชทานเครื่ องทรงกษัตริ ย์ มาให้ หลานแต่งตัวและรับกลับวัง จากตานานโนราทาให้ เวลาตังโรง
้
โนราโรงครู ลูกหลานจะต้ องเชิญครูหมอโนรามาร่วมพิธีมกั มี 12 องค์ และเชิญตายายที่ลว่ งลับไป
แล้ วมายังพิธีโรงครูเพื่อแสดงการเคารพของลูกหลาน
โรงโนราโรงครู แทบไม่เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ทังนี
้ ้เพราะโนราตลอดจน
ชาวบ้ านที่นบั ถือครูหมอโนราเชื่อว่า โรงที่ปลูกสร้ างผิดลักษณะตามแบบโบราณจะใช้ ทาพิธีไม่ได้
เพราะครูหมอไม่ยอมให้ ทาเช่นนันและจะถู
้
กลงโทษให้ เป็ นไปต่างๆนานา โรงโนราสาหรับทาพิธีโรง
ครูมีลกั ษณะเหมือนกันทุกแห่งทังภาคใต้
้
ตังโรงทางทิ
้
ศตะวันออกหรื อทิศใต้ ของตัวเรื อน ให้ แนว
เสาโรงแถวใดแถวหนึง่ ตรงกับแนวเสาเรื อนและห่างจากเรื อน ไม่น้อยกว่า 3 วา โรงมีขนาดกว้ าง 9
ศอก ยาว 11 ศอก เสา 8 เสา ไม่ยกพื ้น หลังคาจัว่ ปลูกให้ ลอยหวัน คือ หันส่วนยาวไปตามตะวัน
ไม่หนั ท้ ายโรงไปทางปูชนียสถานหรื อสถานที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์ เพราะจะทาให้ เป็ นโทษเป็ นอัปมงคล
หลังคามุงกระแชง ถ้ ามุงจากต้ องใช้ กะแชง 3 ผืน (อาจใช้ ใบเตยเย็บเข้ าเป็ นกระแชงก็ได้ ) มุงไว้ 3
ตอน คือที่หวั จัว่ ทัง้ 2 ข้ าง และตรงกลางโรงทาเช่นนี ้ให้ เหตุผลว่า เพื่อระลึกถึงนางนวลทองสาลี
ตอนถูกลอยแพ นางได้ อาศัยกระแชงคุ้มแดดคุ้มฝน โรงสมัยก่อนก็มงุ กระแชง 3 ตอน หลังคาโรงถ้ า
มุงจากจะมุงกี่เหลิง(แถว) ก็ได้ แต่เหลิงหนึง่ ๆจะต้ องใช้ จาก 7 ตับ นักหรื อพนักอยูท่ างทิศตะวันตก
ทางด้ านตะวันออกของโรงจะต่อพาไลออกไปราว 3 ศอก โดยยกพื ้นทาเป็ น ศาลเพียงตา ใช้ วาง
เครื่ องบวงสรวงสังเวย ด้ านนี ้ถือว่าเป็ นหน้ าโรงเพราะเป็ นที่ประทับของครูหมอเวลาราจะราหันหน้ า
เข้ าศาลและเป็ นที่สถิตที่อยูข่ องบรรพบุรุษที่โยงสายสิญจน์จากห้ องในบ้ านผ่านดาดเพดานมายัง
พาไล
การสร้ างนาคติในการปลูกสร้ างบ้ านเรื อนเข้ ามาใช้ ในการก่อสร้ าง
ลักษณะแบบเรื อนเครื่ องผูกได้ ปรับปรุงลักษณะรูปทรง และวิธีการผูกร้ อยสอดสานวัสดุที่นามาใช้
ในการก่อสร้ างเป็ นเครื่ องมุง เครื่ องกัน้ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นไม้ ไผ่ เชือก หวาย ทางมะพร้ าว ต้ นหมาก
เป็ นวัสดุหลักมีความเกลี ้ยงเกลาเป็ นระเบียบได้ สดั ส่วน ได้ ทิศทางมีระบบ ขันตอน
้
ง่ายแก่การเอา
อย่างปฏิบตั ิสบื สานต่อเนื่องกันจนได้ ลกั ษณะร่วมที่บง่ บอกถึงความเป็ นเอกภาพ และมีลกั ษณะโด
เด่นพิเศษที่เป็ นแบบอย่างเฉพาะถิ่น การวางผังและตาแหน่งทิศทางให้ ตามหวัน หรื อ ตามตะวัน
ระบบอาวุโสที่มีการลดระดับของพื ้นที่โรงพิธีกบั พื ้นที่สว่ นของพาไล
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3.2.2 แก่ นของโนราโรงครู

พิธีกรรมในสั งคม

ผู้หญิงเป็ นศูนย์ กลาง/ผลิตแรงงาน/อยู่กับที่

การเชื่อมโยงระหว่ างอานาจตายายกับ
อานาจเหนือธรรมชาติเข้ าด้ วยกัน

กฏการอยู่ร่วมกันในสั งคม
โครงสร้ างทางสั งคม

แหล่ งทามาหากิน
วิถีชีวิตชาวนา/ประมง/ชาวสวน

พิธีกรรมโนราโรงครู
การอยู่ร่วมกันในสั งคม

การเคารพผู้อาวุโส/ให้ โอกาสเด็ก

วิถีชีวิตประจาวัน
ชีวิตในครอบครั ว/ชีวิตในเครื อญาติ

เคารพธรรมชาติ

วิถีชีวิตพึ่งพิงอยู่กับดินฟ้ าอากาศ

ภาพที่ 83 ภาพแสดงแก่นของพิธีกรรมโนราโรงครู
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
แหล่ งทามาหากิน คือ เป็ นพื ้นที่ทางธรรมชาติ เช่น พื ้นที่ ทะเลสาบ(วิถี
ชีวิตประมง) พื ้นที่ราบ(วิถีชีวิตชาวนา) พื ้นที่เชิงเขา(วิถีชีวิตชาวสวน) เป็ นต้ น วิถีชีวิตของชาวบ้ านมี
การพึง่ พิงอยูก่ บั ดินฟ้าอากาศ จึงเกิดการเคารพธรรมชาติเพื่อให้ แหล่งทามาหากินอุดมสมบูรณ์ จึง
เกิดพิธีกรรมเกี่ยวกับการเคารพอานาจเหนือธรรมชาติ เช่น ในพิธีจะมีบทกล่าวสรรเสริ ญพระแม่
ธรณี ที่ตงดิ
ั ้ นตังฟ
้ ้ าให้ พวกตนเหยียบยืน ซึง่ เป็ นการเชื่อมบรรพชนเข้ ากับอานาจเหนือธรรมชาติใน
คติพราหมณ์
โครงสร้ างทางสังคม คือ จากคติการนับถือธรรมชาติเป็ นผู้ให้ เพศหญิง
สามารถสร้ างสมาชิกเพิ่มเพื่อเป็ นแรงงานในวิถีชีวิตเกษตรกรรม จึงเกิดเป็ นโครงสร้ างทางสังคมให้
ผู้หญิงเป็ นแกนกลางอยูก่ บั ที่ทากินและให้ ผ้ ชู ายเป็ นฝ่ ายกระจัดกระจายออกไป ผู้ที่อยูก่ บั ที่เป็ น
ฝ่ ายหญิงสอดคล้ องกับคาเรี ยกบรรพบุรุษว่า ตายาย แทนปู่ ตาหรื อปู่ ย่า แสดงถึงสังคมที่ตงถิ
ั ้ ่นฐาน
ถึงฝ่ ายแม่ ซึง่ ให้ อานาจแก่พอ่ แม่ฝ่ายหญิง แม้ จะเป็ นการนับญาติทงสองฝ่
ั้
าย หากแต่ลกู หลานก็
ใกล้ ชิดกับฝ่ ายญาติทางแม่มากกว่า ที่เป็ นการใกล้ ชิดในทางกายภาพ เช่น พิธีกรรมเซ่นไหว้ ตายาย
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วิถีชีวิตประจาวัน คือ การทาอาชีพ ทากิจกรรมในการใช้ ชีวิตใน
ครอบครัวของตนว่ามีปัญหา ขาดตกบกพร่องด้ านไหน เครื อญาติก็จะได้ เข้ ามาช่วยกันแก้ ปัญหา
กันแบบร่วมกลุม่ เช่น การเกิด แก่ เจ็บตาย ถ้ าทางด้ านจิตใจก็จะมีพิธีกรรมต่างๆ เข้ ามาช่วย
แก้ ปัญหา คือ พิธีกรรมเหยียบเสน พิธีกรรมแก้ บน พิธีกรรมเข้ าทรง เป็ นต้ น
3.2.3 ปรับการใช้ พนื ้ ที่การละเล่ นโนรากับสังคมสมัยใหม่ อย่ างเหมาะสม
การละเล่นพิธีกรรมโนราโรงครู จะเล่นเมื่อฟ้าว่างฝน คนในพื ้นที่รอบ
ทะเลสาบสงขลานิยมเล่น เดือน 5 เดือน 6 เดือน 9 พิธีจะมี 3 วัน เริ่ มวันพุธจบวันศุกร์ เมื่อเสร็ จพิธี
ต้ องทิ ้งไว้ 3 วันก่อนทาการรื อ้ ถอน
จะเห็นได้ วา่ การละเล่นพิธีกรรมโนราโรงครู จะไม่ใช้ พื ้นที่ลานกิจกรรม
ตลอดเนื่องมาจากสภาพดินฟ้าอากาศไม่อานวย และวิถีชีวิตของชาวบ้ านก็แบ่งเป็ นช่วงฤดูการทา
การเกษตร เมื่อเลิกการละเล่นโนราโรงครูไปก็ต้องรื อ้ โรงออก
การออกแบบต้ องจัดพื ้นที่เป็ นลานไว้ เพื่อชาวบ้ านจะใช้ พื ้นที่ตงโรงครู
ั้
และมีพื ้นที่เก็บ เสา คาน กระแชง ไว้ ในพื ้นที่ร่มเพื่อความสะดวกในการเอาไปประกอบในพิธีครัง้
ต่อไปได้ ส่วนพื ้นที่ผ้ รู ่วมการละเล่น และผู้ชม จึงจัดให้ เหมาะกับการร่วมกันละเล่น และการชมการ
แสดงได้ อย่างเหมาะสม ทังมุ
้ มมอง การรับฟั ง การสัญจรเข้ าออก

บทที่ 4
กระบวนการสร้ างโปรแกรมการออกแบบ
จากการศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ นด้ านต่างๆ ทาให้ ทราบถึงปั จจัยพื ้นฐานของวัฒนธรรมโนรา
ซึง่ นามาสูแ่ นวทางในการสร้ างโปรแกรมสาหรับการออกแบบโครงการ และการสร้ างรูปแบบทาง
สถาปั ตยกรรมที่เหมาะสมกับโครงการได้
1. การหาพืน้ ที่ใช้ สอย
กิจกรรมในโครงการ ประกอบไปด้ วยส่ วนต่ างๆ ดังต่ อไปนี ้

ภาพที่ 84 ภาพแสดงโปรแกรมการแสดงของโครงการ
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
โรงมหรสพในร่ม
เพื่อการส่งเสริ มการละเล่นโนราที่มีผ้ ทู าการละเล่น(ผู้รา ลูกคู่ พราน) กับผู้ร่วมทา
การละเล่น ประกอบกิจกรรมทาการละเล่นร่วมกันเพื่อต่อยอดการแสดงโนราอย่างแบบแผนเดิม
การละเล่นมีการหมุนเวียนเปลีย่ นคณะไปเรื่ อยๆ จัดการแสดงทุกเดือนเดือนละ 1 คณะ จะต้ องเสีย
ค่าเข้ าชม มีการแสดงที่พิเศษ ส่วนผู้ร่วมการแสดงมีการฝึ กอบรมมาแล้ วจากผู้ชานาญใน
การละเล่นที่มีอยูใ่ นชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา อายุราว 45 ขึ ้นไป มาสอนการเป็ นผู้ร่วม
การละเล่นที่ดี สามารถเล่นตอบโต้ กนั กับผู้แสดงและมีการพัฒนาอย่างมีระบบทาให้ นักท่องเที่ยว
ที่ไม่ร้ ูหรื อรู้จากนิทรรศการมาเห็นภาพว่าเป็ นยังไง ทาให้ นกั ท่องเที่ยวเดิมที่ไม่เป็ นผู้ร่วมการละเล่น
สามารถฝึ กจากการชมจนสามารถเป็ นผู้ร่วมการละเล่นไปในที่สดุ
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เวทีแสดงกลางแจ้ ง
มีการแสดงโนราเพื่อให้ บุคคลโดยทัว่ ไปชมการแสดง เช่น พิธีกรรมโนราโรงครู/ แสดงโนราของคณะ
ต่างๆ แสดงโนราประชันเพื่อหายอดโนรา, แสดงโนราประยุกต์, งานอนุรักษ์ , งานรื่ นเริ งใน
หน่วยงานรัฐและเอกชน ทังนี
้ ้ยังสามารถเป็ นเวทีเพื่อประกอบกิจกรรมของสังคม เช่น การรวมกลุม่
เพื่อประชุม หาเสียง เสวนากัน เป็ นต้ น
ตารางที่ 2 แสดงเทศกาลประจาปี จังหวัดพัทลุง ในการจัดงานของโครงการ

ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
ส่วนนิทรรศการ แบ่งออกเป็ นส่วนนิทรรศการในร่ม และส่วนนิทรรศการกลางแจ้ ง
ส่วนนิทรรศการในร่มประกอบไปด้ วย ประวัติความเป็ นมา องค์ประกอบของ
การละเล่นโนรา พัฒนาการและความเปลีย่ นแปลง โนรากับความสัมพันธ์ กบั คนรอบลุม่ น ้า
ทะเลสาบ
ส่วนนิทรรศการกลางแจ้ งประกอบไปด้ วย ความสัมพันธ์ ของโนรากับธรรมชาติ
และชุมชน
ส่วนบริ การข้ อมูล
เป็ นส่วนประชาสัมพันธ์ ให้ ขา่ วสาร ความรู้แก่ผ้ มู าเยี่ยมชมและชุมชนรวมทังเป็
้ น
มุมสนทนาแลกเปลีย่ น มีพื ้นที่เสวนา มุมศึกษาข้ อมูล มีหนังสือข้ อมูลโนราให้ ศกึ ษาค้ นคว้ า และชม
การละเล่นจริ ง ซึง่ ประกอบไปด้ วย ส่วนการเรี ยนการแสดง ส่วนห้ องสมุด และส่วนชมรมวัฒนธรรม
โนรา
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ส่วนฝึ กอบรมการละเล่นโนรา
การถ่ายทอดการละเล่นสูผ่ ้ เู รี ยน ส่วนฝึ กอบรมการละเล่นโดยครูโนราแต่ละคณะ
ที่มาทาการละเล่นประจาสัปดาห์ โดยจะมีเจ้ าหน้ าที่ประจา และครูโนราประจาดูแล คือ ส่วนฝึ กรา
ส่วนฝึ กขับบท ส่วนเล่นลูกคู่ โดยเจรจาตกลงค่าตอบแทนกับครูโนราไว้ ก่อนล้ วงหน้ า

ภาพที่ 85 ภาพแสดงกลุม่ ผู้ใช้ ในโครงการ
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของการหากิจกรรมในโครงการ
1. ส่ วนกิจกรรมทางวัฒนธรรมโนรา
เป็ นส่วนหลักของโครงการ เป็ นส่วนจัดการแสดงและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่
ความรู้ทางวัฒนธรรมโนรา โดยเน้ นที่การแสดงออกถึงวัฒนธรรมโนราเป็ นหลัก
1.1 ส่ วนโรงมหรสพโนรา
โรงการละเล่นในร่ม เป็ นลักษณะลานผู้คนสามารถเข้ ามาได้
หลายทางเมื่อมีเจ้ าภาพจ่ายเงินค่าแสดงให้ แต่เมื่อเวลาปกติ จะเข้ าออกได้ สองทางคือ
ทางเข้ าออกสาหรับกลุม่ ผู้มาใช้ บริ การ และทางเข้ าออกสาหรับกลุม่ ผู้ใช้ ร่วม ซึง่ แต่ละกลุม่ ไม่
สามารถเข้ าออกร่วมกันได้ เพื่อความสะดวกในการจัดการ ในการเก็บค่าเข้ าชม การละเล่นในเวลา
ปกติจะจัดครัง้ ละ 1 ชัว่ โมงในวันอังคาร-ศุกร์ เพื่อความกระชับในการเข้ าชมของกลุม่ ผู้มาใช้ บริ การ
และจัดการละเล่นเต็มรูปแบบในวันเสาร์ ส่วนวันอาทิตย์เป็ นการละเล่นโชว์ก่อนจะมีคณะโนรา
ถัดไปมาทาการละเล่นต่อ
เป็ นฝ่ ายที่ดแู ลจัดการกิจกรรมการแสดง จัดหาการแสดงตาม
เทศการต่างๆ การบริ การด้ านอาคารสถานที่เพื่อเปิ ดการแสดง การจัดการดูแลในส่วนโรงมหรสพ
การสร้ างฉาก งานด้ านเทคนิคอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการแสดง
-มหรสพโนรา ศิลปิ นโนรา ประเภทโนราใหญ่แสดง
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-การแสดงโนราประยุกต์
-การประกวดการแสดงโนรา
ควรเป็ นส่วนที่สามารถเข้ าถึงได้ สะดวกและไม่มีเสียงรบกวนจาก
ภายนอกมากนัก
1.2 ส่ วนการละเล่ นกลางแจ้ ง
โรงแสดงกลางแจ้ ง เป็ นลักษณะลานแบบเปิ ดให้ มีการใช้ สอย
แบบสาธารณะสาหรับทุกกลุม่ เช่น พิธีกรรมโนราโรงครู(มีสถานที่จดั ให้ กบั กลุม่ คนโนราที่ไม่มีเงิน
จัดงาน), การแสดงโนราในงานเทศกาลต่างๆดังที่ได้ กล่าวไปแล้ ว จากัดเวลา 9:00-24:00 โครงการ
จะได้ เงินจากส่วนให้ เช่าพื ้นที่ลานละเล่นกลางแจ้ ง เช่น งานประจาปี ของจังหวัดพัทลุง, งานประชัน
โนราของแต่ละคณะ, งานเช่าของคณะการละเล่นพื ้นบ้ านประเภท หนังตะลุง เพลงบอก รวมถึง
โนราแขก โนราโคลนอีกด้ วยเพื่อนาเงินมาบารุงโครงการจากการเช่าพื ้นที่
ใช้ จดั กิจกรรมพิธีกรรมโนราที่เรี ยกว่า “โนราโรงครู” เป็ นส่วนโรง
มหรสพกลางแจ้ ง ลักษณะการจัดเป็ นไปตามประเพณีการจัดโนราโรงครูดงั่ เดิม การจัดมีลกั ษณะ
เปลีย่ นเพิ่มอรรถรสในการชม แก้ ปัญหาการชมของโรงโนราโรงครู และจัดระเบียบของพื ้นที่แสดง
ให้ ดีขึ ้น และใช้ จดั การแสดง “โนราแข่ง” คือ การประลองโนรากันระหว่าง 2 คณะ เพือ่ สืบสานและ
พัฒนาการแสดงโนรา ในการหา “ยอดโนรา” ต่อไป
1.3 ส่ วนนิทรรศการ
ส่วนนิทรรศการ (ดังที่กล่าวมาข้ างต้ น) ก่อนเข้ าชมส่วน
นิทรรศการต้ องมีการเก็บบัตรผ่านชมและรับฝากของก่อนทุกครัง้ แสดงงานนิทรรศการแบบมี
ทางเข้ าทางออกสองทางสามารถแสดงงานไม่ตอ่ เนื่องโดยมีการแยกประเภทงาน แบ่งได้ หลายห้ อง
อาจเป็ นบอร์ ด กันมองทะลุ
้
ถึงกันได้ ทางสายตาต้ องมี Landmark ให้ สามารรู้ทิศทางได้ ส่วน
ทางออกของส่วนนิทรรศการจะนาไปสูส่ ว่ นโรงการละเล่นโนราในร่ม ถ้ าอยากเข้ ามาใหม่เข้ าที่สว่ น
เก็บบัตร
1.3.1 พืน้ ที่นิทรรศการถาวร เป็ นพื ้นที่จดั แสดงประวัติความ
เป็ นมาของวัฒนธรรมโนรา รูปแบบการแสดงโนราโรงครู และรูปแบบการแสดงโนราบันเทิงตังแต่
้
อดีตถึงปั จจุบนั
-ความเป็ นมาของโนรา กล่าวถึง การเข้ ามาของการ
แสดงโนราในคาบสมุทรสทิงพระ และรูปแบบการพัฒนาการการละเล่นประเภทนี ้ โดยแบ่ง
ออกเป็ น สมัยโนราแบบดัง่ เดิม สมัยโนราแบบมีโนราหญิงแสดง และสมัยโนราแบบประยุกต์
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-ประเภทการแสดงของโนรา แสดงถึงการแสดงลักษณะ
ต่างๆของโนรา เช่น การแสดงโนราเฆี่ยนพราย-เหยียบลูกมะนาว การแสดงโนราลงโรง การแสดง
โนราขับบท ฯลฯ
-ประเภทการแสดงของโนราโรงครู ซึง่ เป็ นประเพณี
ความเชื่อในวัฒนธรรมโนราดัง่ เดิม เช่น พิธีครอบครู พิธีแก้ บน พิธีเหยียบเสน ฯลฯ
-ประวัติของตัวแสดง และวิธีการแสดงของตัวแสดงแต่
ละประเภท คือ โนราใหญ่ นางรา ตัวพราน
-การแสดงเครื่ องแต่งกายของโนรา สมัยก่อน จนถึง
ปั จจุบนั และองค์ประกอบในการแสดงของโนราใหญ่ และครูหมอโนรา เช่น หม้ อครู กริ ดโนรา ไม้
เท้ าโนรา ลูกประคา ฯลฯ
1.3.2 พืน้ ที่นิทรรศการหมุนเวียน เป็ นพื ้นที่จดั แสดงศิลปะ
ต่างๆของโนรา ตลอดจนงานศิลปะร่ วมสมัยของศิลปิ นสมัยใหม่หมุนเวียนไปตามเทศกาลหรื อ
โอกาสต่างๆ เพือ่ ดึงดูดให้ ได้ รับความสนใจไปตลอด รวมถึงเป็ นการเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม
โนราที่นา่ สนใจ ซึง่ มีเนื ้อหาในเครื อข่ายดังต่อไปนี ้
-การจัดแสดงเกี่ยวกับประเพณีวฒ
ั นธรรมตลอดจน
การละเล่นโนรา
-การจัดแสดงผลงานของศิลปิ นโนรา ทังที
้ ่เป็ นแบบดัง่
เดิมและร่วมสมัย
-การจัดแสดงประวัติของโนราแต่ละคณะให้ คนทัว่ ไปได้
รับรู้ถึงความเป็ นมาของโนราที่หลากหลาย
-การจัดการแสดง(แบบโรงมหรสพ) และอุปกรณ์การ
แสดงต่างๆ แสดงการสาธิต การราของโนราในสมัยก่อนว่ามีลกั ษณะอย่างไร และมีพฒ
ั นาการมา
จนถึงปั จจุบนั
1.4 ส่ วนสนับสนุนทางวัฒนธรรมโนรา
1.4.1 ส่ วนอบรมการละเล่ นโนรา
ส่วนการฝึ กอบรมการแสดงโนรา เป็ นส่วนส่งเสริ มเยาวชนใน
การละเล่นโนราฝึ กอบรมโดยคณะโนราที่มาทาการละเล่นและครู โนราประจาโครงการ มีการเปิ ด
ฝึ กช่วง เสาร์ อาทิตย์ในช่วงเปิ ดเรี ยน และปิ ดภาคเรี ยนในวันพุธ-อาทิตย์ การฝึ กจะแบ่งเป็ นสองช่วง
คือ เวลา 9.00-12.00 และ 13.00-16.00 ตามความสะดวกของเยาวชนเพื่อไม่ให้ กระทบต่อ
การศึกษา
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1.4.2 ส่ วนห้ องสมุดวัฒนธรรม
ส่วนห้ องสมุดวัฒนธรรมโนรา เป็ นการจัดเพื่อศึกษาค้ นคว้ า เปิ ด/
ปิ ด ตามวันเวลาของโครงการ เข้ าออกได้ ทางเดียวเพื่อความสะดวกในการจัดการ มีแสดงสว่าง
เพียงพอต่อการอ่าน เป็ นส่วนสาหรับบริ การข้ อมูลทางวิชาการและส่งเสริ มการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
ให้ บริ การทังข้
้ อมูลที่เป็ นหนังสือ, วารสาร, INTERNET, VDO, Sound Libery
1.4.3 ส่ วนชมรมวัฒนธรรมโนรา
ส่วนชมรมวัฒนธรรมโนรา เป็ นส่วนเสวนาของกลุม่ โนราในแต่ละ
กลุม่ มาถกเถียงหารื อกันในการพัฒนาส่งเสริ มทางวัฒนธรรมโนรา เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีและ
ความเข้ มแข็งภายในกลุม่ และมี Counter ประชาสัมพันธ์ ให้ ข้อมูลข่าวสาร
1.5 ส่ วนบริหาร- ธุรการ
ส่วนสานักงาน เป็ นส่วนทางานของผู้ให้ บริ การในการจัดเครื่ องอานวย
ความสะดวกให้ กบั โครงการ การดาเนินการไม่ติดขัด การวางแผนของโครงการให้ ดาเนินไปตาม
"นโยบายส่งเสริ มวัฒนธรรมโนรา" ของสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง มีการ
ประชาสัมพันธ์ โครงการให้ มีการเผยแพร่มากขึ ้นจนเป็ น "วัฒนธรรมการละเล่นโนราของลุม่ น ้า
ทะเลสาบ" การดูแลควบคุมและดาเนินงานด้ านต่างๆของโครงการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และ
มีเป้าหมายในการส่งเสริ มวัฒนธรรมโนรา
1.6 ส่ วนบริการ และอาคารสถานที่
ส่ วนกิจกรรมร้ านค้ า เป็ นส่วนพักผ่อน มาเที่ยวของคนทัว่ ไปและ
นักท่องเที่ยว เป็ นสีสนั และสร้ างบรรยากาศความมีชีวิตชีวาให้ โครงการ โดยเปิ ดบริ การใน
ช่วงเวลา 9.00- 17.30 น. ของทุกวัน อยูบ่ ริ เวณด้ านหน้ าโครงการ สามารถเข้ าถึงได้ สะดวกและ
ดึงดูดผู้คนให้ เข้ ามาใช้ บริ การได้ ประกอบด้ วยร้ านค้ าดังต่อไปนี ้
-ร้ านอาหารพื ้นบ้ าน (อาหารปั กษ์ ใต้ )
-ร้ านขายของฝาก อาหารแห้ ง
-ร้ านขายของที่ระลึกพวกหัตกรรม, วีซีดีการแสดงโนรา
ส่ วนดูแลบริการ เป็ นส่วนที่อานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ทู ี่เข้ ามาใช้
บริ การในโครงการ ประกอบไปด้ วยพื ้นที่ที่สว่ นดูแลบริ การดังต่อไปนี ้
-พื ้นที่บริ การของพยาบาล
-พื ้นที่บริ การของหน่วยรักษาความปลอดภัย
-พื ้นที่บริ การของเจ้ าหน้ าที่ซอ่ มบารุง และพื ้นที่เก็บอุปกรณ์
-พื ้นที่บริ การของพนักงานขับรถจอดรถ และพื ้นที่พกั ผ่อน
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ส่ วนจอดรถภายในโครงการ กาหนดตามจานวนผู้ใช้ และกฎหมาย
เปรียบเทียบบุคลากรภายในโครงการ
ตารางที่ 3 แสดงการเปรี ยบเทียบอัตรากาลังส่วนกิจกรรมทางด้ านวัฒนธรรมซึง่ ประกอบด้ วยฝ่ าย
กิจกรรมทางด้ านวัฒนธรรม ฝ่ ายสนับสนุนทางด้ านวัฒนธรรม ฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายบริ การอาคาร
สถานที่
ฝ่ าย
บุคลากร
1
2
3
1.ส่ วนกิจกรรม 1. หัวหน้ าฝ่ าย
1
1
ทางวัฒนธรรม 1.1 โรงมหรสพ
เจ้ าหน้ าที่จดั การแสดง
3
3
เจ้ าหน้ าที่ศิลปกรรม
5
5
เจ้ าหน้ าที่เทคนิค
5
5
1.2 ผู้กากับการแสดง
2
ผู้ช่วยผู้กากับการแสดง
4
ผู้กากับท่าเต้ น
ผู้กากับเวที
2
ผู้ช่วยผู้กากับเวที
2
รวม
14
25
1.3 โรงมหรสพกลางแจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่จดั การแสดง
3
เจ้ าหน้ าที่ศิลปกรรม
5
เจ้ าหน้ าที่เทคนิค
5
รวม
13
2.2 งานนิทรรศการ
หัวหน้ างาน
1
1
1
เจ้ าหน้ าที่ศิลปกรรม
2
2
3
เจ้ าหน้ าที่เทคนิค
2
2
3
รวม
5
5
7
ที่มา : จากการศึกษาของผู้วิจยั
สรุปอ้ างอิง1.ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย2.โรงละครหุน่ โจหลุยส์3.ศูนย์สง่ เสริ มวัฒนธรรมโนรา
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรี ยบเทียบอัตรากาลังส่วนสนับสนุนทางด้ านวัฒนธรรม
ฝ่ าย
บุคลากร
1
2
3
2. ส่ วน
2.หัวหน้ าฝ่ าย
1
1
1
สนับสนุน
2.1 งานวิชาการ
ทางด้ าน
วัฒนธรรม
หัวหน้ างาน
1
1
1
นักวิชาการส่งเสริ มและเผยแพร่
2
3
2
เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์และรวบรวม
10
2
4
รวม
14
7
8
2.3 ส่วนการเรี ยนการแสดง
หัวหน้ าอาจารย์สอน
1
อาจารย์ประจา
2
อาจารย์พิเศษ
1
รวม
4
2.4 ส่วนห้ องสมุด
บรรณารักษ์ ดแู ลห้ องสมุด
1
1
รวม
1
1
2.5 ส่วนชมรมวัฒนธรรมโนรา
หัวหน้ าชมรม
1
รองหัวหน้ าชมรม
1
รวม
2
ที่มา : จากการศึกษาของผู้วิจยั
สรุปอ้ างอิง1.ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย2.โรงละครหุน่ โจหลุยส์3.ศูนย์สง่ เสริ มวัฒนธรรมโนรา
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ตารางที่ 5 แสดงการเปรี ยบเทียบอัตรากาลังฝ่ ายบริ หาร
ฝ่ าย
บุคลากร
1
2
3
3.ฝ่ ายบริหาร
3.1 งานบริ หาร
ผู้อานวยการ
1
1
1
รองผู้อานวยการ
1
1
1
เลขานุการ
1
1
1
รวม
3
3
3
3.2 งานธุรการ
หัวหน้ างาน
1
1
1
เจ้ าหน้ าที่ธุรการ
10
1
5
เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี-การเงิน
10
2
5
เจ้ าหน้ าที่ทะเบียน-สถิติ
6
1
3
เจ้ าหน้ าที่พิมพ์ดีด-สารบัญ
1
รวม
17
6
14
3.3 งานประชาสัมพันธ์
หัวหน้ างาน
1
1
เจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์
10
1
3
เจ้ าหน้ าที่บริ การนักท่องเที่ยว
4
2
2
เจ้ าหน้ าที่บรรยาย-นาชม
3
เจ้ าหน้ าที่ผลิตเอกสารเผยแพร่
2
2
3
รวม
17
8
9
ที่มา : จากการศึกษาของผู้วิจยั
สรุปอ้ างอิง1.ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย2.โรงละครหุน่ โจหลุยส์3.ศูนย์สง่ เสริ มวัฒนธรรมโนรา
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ตารางที่ 6 แสดงการเปรี ยบเทียบอัตรากาลังฝ่ ายบริ การ และอาคารสถานที่
ฝ่ าย
บุคลากร
1
2
3
4. ฝ่ ายบริการ 4. หัวหน้ าฝ่ าย
1
1
และอาคาร
4.1 งานบริ หาร
สถานที่
หัวหน้ างาน
1
1
พยาบาล
1
1
นักการภารโรง
6
5
คนสวน
5
5
พนักงานขับรถ
4
3
รวม
18
16
4.2 งานอาคารสถานที่
หัวหน้ างาน
1
1
1
เจ้ าหน้ าที่ครุภณ
ั ฑ์
1
1
2
เจ้ าหน้ าที่ซอ่ มบารุง
5
3
4
รวม
7
5
7
4.3 หน่วยรักษาความปลอดภัย
หัวหน้ างาน
1
1
1
เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
8
6
8
รวม
9
7
9
4.4 งานร้ านค้ า
เจ้ าหน้ าที่ขายของ
3
3
3
รวม
3
3
3
93
37
106
รวมบุคลากรทังหมดในโครงการ
้
ที่มา : จากการศึกษาของผู้วิจยั
สรุปอ้ างอิง1.ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย2.โรงละครหุน่ โจหลุยส์3.ศูนย์สง่ เสริ มวัฒนธรรมโนรา
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โครงสร้ างการบริหารงาน

ภาพที่ 86 ภาพแสดงโครงสร้ างการบริ หารงาน
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
ประเภทผู้ใช้ อาคารและช่ วงเวลาในการทางาน
โครงการศูนย์สง่ เสริ มวัฒนธรรมโนรา เป็ นโครงการที่มีหน้ าที่หลักในการให้ บริ การแก่สงั คม
ส่วนต่างๆ ภายในโครงการจึงสามารถรองรับและให้ บริ การแก่ผ้ มู าเยือนในทุกวัตถุประสงค์ ทังใน
้
ด้ านการให้ ความรู้ ความเพลิดเพลิน การบริ การการศึกษา ฯลฯ โดยสามารถแบ่งประเภท และ
พฤติกรรมของผู้ใช้ โครงการได้ ดงั นี ้
1. ผู้ใช้ บริการ มีวตั ถุประสงค์ที่จะเข้ ามาชม และหาความรู้แบ่งได้ เป็ น
1.4.1 นักท่องเที่ยวชาวไทย
1.4.2 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
1.4.3 นักศึกษา-นักเรี ยน
1.4.4 นักวิชาการ
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2. ผู้มาติดต่ อ บุคคลภายนอกที่เข้ ามาติดต่อการงาน กับส่วนบริ หารของโครงการ เพื่อ
ประสานงานขอเช่าพื ้นที่ ในการแสดงโรงมหรสพ หรื อต้ องการให้ เจ้ าหน้ าที่เป็ นตัวกลางในการ
ติดต่อกับคณะมหรสพต่างๆ เพื่อจะหาไปแสดงในโอกาสต่างๆ เป็ นต้ น
3. เจ้ าหน้ าที่ภายในโครงการ บุคลากรของโครงการ ที่ปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยมีพฤติกรรม
การทางานดังนี ้
ตารางที่ 7 แสดงระยะเวลาการทางานของเจ้ าหน้ าที่
ช่ วงเวลา
การทางาน
ระยะเวลา (ช.ม.)
8.00-12.00
เจ้ าหน้ าที่สว่ นบริ หาร ธุรการ
8 ช.ม.
13.00-17.00
ฝ่ ายจัดนิทรรศการ
10.00-14.00
ฝ่ ายศิลปกรรมโรงละคร
8 ช.ม.
15.00-19.00
10.00-12.00
ฝ่ ายศิลปกรรมการแสดง
6 ช.ม.
14.00-16.00
19.00-21.00
ที่มา: จากการสารวจของผู้วิจยั ที่โจหลุยส์เธียร์ เตอร์ กรุงเทพฯ
ตารางที่ 8 แสดงรอบการแสดง
ช่ วงเวลา
กิจกรรม
ประเภท
ระยะเวลา (ช.ม.)
9.00-12.00
ชมการแสดง
วันละรอบ
6 ช.ม./ครัง้
13.00-16.00
9.00-12.00
ชมนิทรรศการ
เดินชมอิสระ
2 ช่วงชัว่ ละ 3 ช.ม.
13.00-16.00
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
พฤติกรรมของผู้ใช้ อาคาร
1. แบ่ งตามลักษณะการเข้ ามาใช้ โครงการ
1.1 การเข้ ามาแบบเป็ นกลุ่ม
ส่วนใหญ่จะเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา แขกทางราชการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
สมาคมหรื อองค์ตา่ งๆ เป็ นการเข้ ามาพร้ อมกันเป็ นหมู่คณะใหญ่จะมีจุดมุ่งหมายในการเข้ ามาแบบ
1.2 การเข้ ามาแบบไม่ เป็ นกลุ่ม
การเข้ ามาลักษณะนี ้เป็ นการเข้ ามาโดยไม่เป็ นกลุม่ ใหญ่ โดยทัว่ ไปมัก
เป็ นการท่องเที่ยว นักเรี ยน โดยมีวตั ถุประสงค์ในการเข้ ามาเฉพาะตน
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2. แบ่ งตามจุดประสงค์ ของการเข้ ามาใช้ โครงการ
2.1 เข้ ามาชมโครงการเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อพักผ่ อน
มีพฤติกรรมในการเข้ าชมโครงการแบบการเดินเรื่ อยๆ จะหยุดชมเมื่อพบ
สิง่ ที่นา่ สนใจของตนเอง
2.2 เข้ ามาในโครงการเพื่อความรู้
มีพฤติกรรมอยากรู้อยากเห็นในสิง่ ที่นาเสนอ เพราะสนใจในเรื่ องนัน้ แต่
มิได้ มีจุดประสงค์จะนาไปทาอะไรชัดเจน
2.3 เข้ ามาในโครงการเพื่อการศึกษาค้ นคว้ า
คนกลุม่ นี ้มีความเข้ าใจในสิง่ ที่แสดงอยูบ่ ้ างแล้ ว พฤติกรรมของคนกลุม่ นี ้
เป็ นการเข้ ามาโดยต้ องการข้ อมูลอย่างลึกซึ ้งที่สดุ เพื่อนาไปประกอบเรื่ องราวการศึกษาค้ นคว้ า
การคาดการณ์ จานวนผู้ใช้ บริการ
จากการวิเคราะห์พื ้นที่ สามารถแบ่งกลุม่ ผู้ใช้ บริการในพื ้นที่ได้ ดงั นี ้
1. นักท่ องเที่ยว ซึง่ ถือเป็ นผู้ใช้ งานหลักของพื ้นที่อีกกลุม่ หนึง่ ซึง่ คาดการณ์จากแนวโน้ ม
นักท่องเที่ยวที่ผา่ นเข้ ามายังพื ้นที่จงั หวัดพัทลุงในอีก 5 ปี ข้ างหน้ า
ตารางที่ 9 แสดงแนวโน้ มประชากรทีเกี่ยวข้ องกับพื ้นที่ จ.พัทลุง
รายการ นักท่ องเที่ยว ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
รวม
2544 ชาวไทย
109,941
109,941
9,247
ต่างประเทศ
9,247
100,115
ชาวไทย
100,115
1,705
ต่างประเทศ
1,705
2546 ชาวไทย
335,384
136,125
2,762
158,874
37,623
2,311
ต่างประเทศ
1,183
109
669
350
2547 ชาวไทย
133,574
2,819
41,226
47,034
42,495
669
ต่างประเทศ
143
141
140
245
2548 ชาวไทย
140,224
27,332
34,729
39,785
38,378
753
ต่างประเทศ
267
182
152
152
2549 ชาวไทย
รวมไม่ ได้
40,092
ไม่ ครบปี
ต่างประเทศ
338
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัดพัทลุง
2545
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1.6.1 ประชากรในชุมชน และละแวกใกล้ เคียง ประชากรในเขตพื ้นที่จงั หวัด
พัทลุง ซึง่ มีแนวโน้ มประชากรในอีก 5 ปี ข้ างหน้ า และให้ น ้าหนักการเข้ ามาใช้ งานประมาณ 5 %
จากประชากรที่มีอยู่ โดยประชากรกลุม่ นี ้มีจุดหมายในการใช้ กิจกรรมเชิงพาณิช และ
สวนสาธารณะของโครงการ
เมื่อหาเฉลีย่ แล้ วจะมีนกั ท่องเที่ยวผ่านเข้ ามายังจังหวัดพัทลุงประมาณ 456 คน/
วัน ผ่านเข้ ามายังพื ้นที่โครงการประมาณ 65% คือ 296คน/วัน
ตารางที่ 10 แสดงแนวโน้ มประชากรทีเกี่ยวข้ องกับพื ้นที่ อ.เมือง อ.ควนขนุน และอ.เขาชัยสน
รายกา 2545
2546
2547
2548
2551
2550
2551 2552
ร
อ.เมือง 123,51 122,75 123,51 123,35 119,68 155,30 119,73 120,02
5
4
8
7
0
0
8
5
อ.ควน 74,199 151,90 80,083 80,262 74,568 82,431 81,193 35,587
ขนุน
9
อ.เขา 46,473 75,872 39,253 38,457 45,450 43,473 43,088 43,168
ชัยสน
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัดพัทลุง
จานวนประชากรในชุมชนคิดเป็ น 2% ของอาเภอใกล้ เคียงโครงการ ดังนี ้
อาเภอเมือง 1,007,887/8 =125,985.875 คิดเป็ น2% =2,519.72
อาเภอควนขนุน 660,232/8 =82,529
คิดเป็ น1% =825.29
อาเภอเขาชัยสน 375,234/8 =46,904.25 คิดเป็ น1% =469.04
ประชากรในชุมชนที่ผา่ นมายังโครงการประมาณ 3814 คน/วัน
รวมประชาการเข้ ามาสูงสุด 296+3814 =
4,110 คน/ วัน
โครงการเปิ ดทาการวันอังคาร ถึงวันอาทิตย์ เป็ นระยะเวลา 5 วัน
มีผ้ เู ข้ ามาใช้ โครงการ 4,110/5
=
822 คน
สรุป
โครงการศูนย์สง่ เสริ มวัฒนธรรมโนรา จะมีนกั ท่องเที่ยวมาใช้ โครงการ 822คน/วัน
การหาขนาดพืน้ ที่โครงการ
การหาขนาดพื ้นที่โครงการศูนย์สง่ เสริ มวัฒนธรรมโนรา มีวิธีการคิดจานวนผู้ใช้ โครงการใน
แต่ละกลุม่ ตามความเหมาะสมของลักษณะและวิธีการใช้ งาน ซึง่ แตกต่างกัน โดยวิธีคิดดังนี ้
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-การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับมาตรฐานต่างๆ หรื อเกณฑ์ข้อบังคับที่มีอยู่
-การวิเคราะห์จากกลุม่ เป้าหมายหลักและกิจกรรมการใช้ สอยพื ้นที่ในแต่ละส่วน
-การเปรี ยบเทียบข้ อมูลทางสถิติตา่ งๆ
-การอ้ างอิงจากกรณีศกึ ษาโครงการจริ งที่มีลกั ษณะโครงการใกล้ เคียงกัน
-การอ้ างอิงจากกฎหมายควบคุม
การหาพืน้ ที่ส่วนกิจกรรมทางวัฒนธรรม
1.การหาพืน้ ที่ส่วนโรงมหรสพโนรา
ส่วนที่สาคัญในการละเล่น คือ ส่วนของเวทีที่ใช้ ในการละเล่น จากลักษณะ
โครงการที่เป็ นโรงโนราที่ใช้ ละเล่นในพื ้นถิ่นทางภาคใต้ เอง ฉะนันเวที
้ ต้องมีความสัมพันธ์ กนั
ระหว่างผู้ละเล่น กับผู้ร่วมการละเล่น เพื่อให้ เกิดการรับรู้และอรรถรสในการชมมากที่สดุ ดังนันจึ
้ ง
ทาการวิเคราะห์ลกั ษณะของการละเล่นโนรา เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนด ขนาด เวที พื ้นที่ใน
การชมและกาหนดลักษณะของโรงมหรสพ

ภาพที่ 87 ภาพแสดงการละเล่นโนรา
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
โดยลักษณะการละเล่นโนรา จะมีการละเล่นที่ต้องการแสดงท่าราให้ คนดูได้ เห็น
ทุกมุมของการแสดง ตังแต่
้ การราออกมา กล่าวโดยสรุปคือ การละเล่นโนราไม่ต้องมีฉากหลัง การ
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ชมโนราจะชมได้ 360 องศา เพื่อให้ เห็นอากัปกิริยาท่าราของการแสดงประกอบดนตรี ที่สอื่ ออกมา
จากผู้ละเล่น
ดังนันการแบ่
้
งส่วนเวทีจะเห็นได้ วา่ มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็ นการการรา และส่วนที่
เป็ นพื ้นที่ลกู คู่ การออกแบบเวทีและออกแบบลักษณะพื ้นถิ่น จึงมุ่งไปที่นกั แสดงก่อ นออก ที่มีอยู่
ด้ วยกัน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ใช้ รา และส่วนที่ใช้ แสดงประกอบบรรยากาศ
ในการศึกษาขนาดพื ้นที่เวที และองค์ประกอบการแสดง อาศัยการศึกษาวิเคราะห์
จากการแสดงโนราเป็ นมาตรฐานในการหาพื ้นที่
2. การหาขนาดของโรงมหรสพโนรา
2.1 การหาพืน้ ที่ส่วนเวทีการละเล่ น
จากลักษณะการละเล่นโนราที่ต้องใช้ คนแสดงสูงสุด 8 คน ต่อการละเล่น
แต่ละครัง้ (จากการสอบถามและข้ อมูลของการละเล่นโนรา)
การละเล่นโนรา 1 คน ใช้ พื ้นที่ (22/7 x 0.852) =
2.27 ตารางเมตร
การละเล่นโนราสูงสุด 8 คนพร้ อมกัน
=
18.16 ตารางเมตร
พื ้นที่เวทีการละเล่น คิดเป็ น รัศมี 4 เมตร
(22/7 x 42)
=
50.24 ตารางเมตร
พืน้ ที่ส่วนเวทีทงั ้ หมด
=
50
ตารางเมตร
(ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั )
ในการจัดวางวงลูกคูต่ ้ องแยกออกมาจากส่วนเวทีการละเล่น โดยที่อยูท่ างด้ านใดด้ านหนึง่
มีพื ้นที่สาหรับวางเครื่ องดนตรี ฉะนันความกว้
้
างของโรงมหรสพโนรารวมพื ้นที่ของลูกคู่
พื ้นที่ด้านข้ างที่ใช้ ประกอบของพื ้นที่ลกู คู่
3x2 =
6
ตารางเมตร
สรุปพืน้ ที่เวทีการละเล่ น
50+6 =
56
ตารางเมตร
2.2 การหาพืน้ ที่ส่วนนั่งชม
ในการหาขนาดพื ้นที่นงั่ คนดูกบั เวที ใช้ แนวความคิดของ การละเล่นโนรา
สมัยก่อน ที่มีการชมแบบ 360 องศา ซึง่ ทาให้ คนดูสามารถเข้ าถึงการละเล่นโนรามากที่สดุ โดยมี
ส่วนร่วมไปกับการละเล่นที่มีการโต้ ตอบกันระหว่างผู้ละเล่น ลูกคู่ และคนดู เพื่อนาลักษณะการนัง่
ชม ซึง่ อ้ างอิงกับมาตรฐานการวางระยะของที่นงั่ ของโรงละคร เพื่อให้ ทราบถึงการนัง่ ชมของผู้ชม
ระยะการมองที่มีผลต่อการรับรู้การแสดงบนเวที โดยแสดงออกมาเป็ นตาราง
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ตารางที่ 11 แสดงระยะความสัมพันธ์ ของบุคคล (การดูแบบระยะใกล้ )
ระยะ
รายละเอียดที่
รายละเอียด รูปโครงหน้ า รูปร่ างกาย
ท่ าทาง
(m)
มองเห็น
ใบหน้ า
0-0.10 ชัดเจนแต่ไม่เห็นตัว
ชัดเจน
ชัดเจน
ไม่ชดั เจน
ไม่ชดั เจน
3.6 เห็นใบหน้ าชัดแต่ไม่
ไม่ชดั เจน
ชัดเจน
ชัดเจน
ชัดเจน
ละเอียด
7.5 ไม่เห็นหน้ าแต่เห็น
ไม่ชดั เจน
ไม่ชดั เจน
ไม่ชดั เจน
ไม่ชดั เจน
ท่าทาง
ที่มา: ทิพย์สดุ า ปทุมมานนท์, จิตวิทยาสถาปั ตยกรรมมนุษย์ ปฏิสันถาร. (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์แห่งจุฬา, 2547)
ตารางที่ 12 แสดงระยะความสัมพันธ์ ของบุคคล(การดูแบบระยะไกล)
ระยะ
รายละเอียดที่
รายละเอียด รูปโครงหน้ า รูปร่ างกาย
ท่ าทาง
(m)
มองเห็น
ใบหน้ า
0-0.10 ชัดเจนแต่ไม่เห็นตัว
ชัดเจน
ชัดเจน
ไม่ชดั เจน
ไม่ชดั เจน
12 เห็นสีหน้ าชัด
ไม่ชดั เจน
ชัดเจน
ชัดเจน
ชัดเจน
19.5 เห็นท่าทาง
ไม่ชดั เจน
ไม่ชดั เจน
ชัดเจน
ชัดเจน
ที่มา: ทิพย์สดุ า ปทุมมานนท์, จิตวิทยาสถาปั ตยกรรมมนุษย์ ปฏิสันถาร. (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์แห่งจุฬา, 2547)
จากตารางซึง่ แสดงความสัมพันธ์ ของการละเล่นโนรา จะได้ ระยะใกล้ สดุ ในการชม
ในระยะ 4.20 เมตร ที่จะเห็นการละเล่นของโนรา ทางลีลา ท่าราได้ อย่างเต็มตัว ทุก 360 องศาที่ชม
การรับรู้ของคนชมเป็ นการรับรู้ร่วมกันระหว่าง โนรา ลูกคู่ คนชม ดังนัน้ ระยะในการชมจึงเป็ นระยะ
4.20 เมตร เป็ นระยะท่าทางเพื่อสือ่ ความหมาย รวมกับบริ บทโดยรอบ ซึง่ ระยะในการชมของ (T)
Time Saver การหาพื ้นที่ของโรงละครระบุไว้ ที่ระยะ 19.50 เมตร ตามตารางข้ างบน ซึง่ จะนับจาก
จุดศูนย์กลางเวทีด้านในที่โนราทาการละเล่น
คิดพื ้นที่เวทีการละเล่น
56
ตารางเมตร
ความกว้ างของพื ้นที่การละเล่นส่วนด้ านใน6-12 =
3
เมตร
รวมพื ้นที่การละเล่นส่วนด้ านนอก
8-13 =
9
เมตร
ระยะจากขอบเวทีถึงที่นงั่ หน้ าสุด4.20 เมตร จะได้ ระยะห่างจากขอบเวทีที่นงั่ คนดู
6.00-4.20
=
1.80 เมตร
ระยะที่คนดูสามารถมองเห็นได้ ในการละเล่น
20
เมตร
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จากลักษณะ ในการชมละครแบบท้ องถิ่น ที่นงั่ ล้ อมรอบเวทีที่มีความกว้ าง 26
เมตร และลักษณะการละเล่นโนรา เป็ นการละเล่นที่เน้ นพื ้นที่ตรงกลาง จึงทาให้ เป็ นจุดในการหา
ขนาดระยะที่นงั่ โดยใช้ รัศมี 20 เมตร ที่เป็ นมาตรฐานในการชม ซึง่ สามารถมองเห็นท่าทาง
การละเล่นได้ อย่างชัดเจน
จะได้ ลกั ษณะที่นงั่ ของการชมการละเล่นโนรา
จากการคานวณหาพื ้นที่วงกลม (22/7) x 202 =
1,256 ตารางเมตร
ระยะห่างที่นงั่ คนดูกบั เวที
=
4.50 เมตร
พื ้นที่สว่ นเวที + พื ้นที่ด้านหน้ า 109+104
=
213 ตารางเมตร
พื ้นที่สว่ นคนดู คิดเป็ น
1,256-213
=
1043 ตารางเมตร
สรุปพืน้ ที่น่ ังชม
1043 ตารางเมตร
(H) หาจานวนที่นงั่ ชมการละเล่น 1.50x1.50
=
2.25 ตร.ม./คน
จะได้ จานวนคนดู
1043/2.25
=
463 คน
รวมพืน้ ที่โรงมหรสพโนรา
1093 ตารางเมตร
2.3 ส่ วนซ่ อมและจัดเวที
พื ้นที่เท่ากับขนาดเวทีการละเล่นโนรา เนื่องจากลักษณะการทางานที่
ต้ องใช้ ขนาดของเวทีเท่ากับเวทีการละเล่น การเก็บอุปกรณ์ การซ่อมและสร้ างต้ องมีความสะดวก
ในการขนย้ าย
ดังนันใช้
้ พื ้นที่
=
56
ตารางเมตร
(A) พื ้นที่รวม+เก็บอุปกรณ์ 30%
=
186.6 ตารางเมตร
รวมพืน้ ที่ห้องซ่ อม เวทีละเล่ น
187 ตารางเมตร
2.4 ห้ องซ้ อมผู้ละเล่ น
ห้ องซ้ อมของโครงการศูนย์สง่ เสริ มวัฒนธรรมโนรา จะเป็ นลักษณะการ
แสดงที่ต้องใช้ ทา่ ราประกอบการละเล่น
ดังนันขนาดของพื
้
้นที่ห้องซ้ อมควรมีขนาดเท่ากับเวทีละเล่นจริ ง
พื ้นที่สว่ นเวทีที่ใช้ ซ้อมการละเล่นโนรามีขนาด
=
56
ตารางเมตร
(A) พื ้นที่รวม+เก็บอุปกรณ์ 30%
=
186.6 ตารางเมตร
รวมพืน้ ที่ห้องซ้ อมผู้ละเล่ น
187 ตารางเมตร
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2.5 ห้ องพักนักแสดงชายและหญิง
นักแสดงชายและหญิงสาหรับการแสดงมากที่สดุ อยูใ่ นการแสดงชุด
นางรา โดยที่มีผ้ แู สดงทังหมด
้
8 -10 คน โดยจะแบ่งเป็ นนักแสดงชาย 4-5 คน และนักแสดงหญิ ง
4-5 คน
(A) คิดพื ้นที่แต่งตัว 2 ตร.ม./คน (5x 2) =
10
ตารางเมตร
แบ่งเป็ นห้ อง 2 ห้ อง (10x2)
=
20
ตารางเมตร
(A) พื ้นที่รวม + เก็บอุปกรณ์ 30%
=
66
ตารางเมตร
รวมพืน้ ที่ห้องพักนักแสดง
66
ตารางเมตร
3. การหาพืน้ ที่ส่วนโรงมหรสพโนราโรงครู (กลางแจ้ ง)
สาหรับโรงโนราโรงครูมีขนาดพื ้นที่ กว้ าง x ยาว x สูง =12.5x11.5x6 เมตร (จาก
การศึกษาของผู้วิจยั )
3.1 การหาพืน้ ที่ส่วนเวทีการแสดงโรงโนราโรงครู ลักษณะโรงโนราโรงครูมี
ลักษณะเป็ นสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า ขนาด 12.5 x 11.5 เมตร
ความสูงของโรงโนราโรงครู
6
เมตร
คิดพื ้นที่เวทีการแสดง
143.75 ตารางเมตร
สรุปพืน้ ที่โรงโนราโรงครู
144 ตารางเมตร
ลักษณะพื ้นที่แสดงเป็ นพิธีกรรมภายนอกโรงครู โดยมีลกั ษณะเท่ากับโรงโนราโรง
ครู ซึง่ จะแยกออกมาจากโรงครู เป็ นลานโล่ง เช่น พิธีกรรมคล้ องหงส์ พิธีกรรมแทงเข้
คิดพืน้ ที่ลานแสดงภายนอกโรงครู 144x2
288 ตารางเมตร
สรุปพืน้ ที่เวทีการแสดง โนราโรงครู
432 ตารางเมตร
3.2 การคิดหาพืน้ ที่ส่วนนั่งชม
การคิดหาความยาวของโรงละครมาจากการกาหนดระยะสาย ตาที่เห็น
อิริยาบถได้ ชดั เจน15เมตรและลักษณะการแสดงที่ต้องใช้ พื ้นที่ด้านหน้ าเป็ นระยะ3 เมตร
ระยะจากกรอบการแสดงถึงที่นงั่ คนดูแถวแรก
(7.50-3.00)
=
4.50 เมตร
(ว) ความยาวของสายตาที่จะมองเห็นการแสดง
22.50 เมตร
การหาพื ้นที่วงกลม คือ (22/7) x 22.502
=
1,591 เมตร
กรอบการชมอยูใ่ นระยะพื ้นที่ครึ่งวงกลม
(1,591/20)
=
795 เมตร
ระยะห่างที่นงั่ คนดูกบั เวที
=
4.50 เมตร
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พื ้นที่สว่ นเวที+พื ้นที่ด้านหน้ า (945+67.15) =
112 เมตร
พื ้นที่สว่ นคนดู คิดเป็ น
(795+112) =
682.5 ตารางเมตร
สรุปพืน้ ที่น่ ังชม
683 ตารางเมตร
(H) หาจานวนที่นงั่ ชมการแสดง (1.50 x 1.50) =
2.25 ตร.ม./ คน
จะได้ จานวนคนดู
(682.5 / 2.25) =
303.3 คน
คิดเป็ นพื ้นที่นงั่ สับหว่าง
(3.03 / 2)
=
151.6 คน
3.3 การหาพืน้ ที่แสดงโนราประชัน (ภายนอก)
ลักษณะการประชันโนราจะมีลกั ษณะคล้ ายกับการแสดงโนราแต่เพิม่
ลีลาเฉพาะตัว เช่น การรา การขับบท และพิธีกรรมของโนราใหญ่ ของคณะที่ประชันเพื่อ แสดงว่า
คณะตนมีความสามารถและจะได้ ชนะการประชันโนรา ซึง่ เป็ นเกียรติแก่คณะและตระกูลของตน
ส่ วนของเวทีการแสดงภายนอก
ลักษณะโรงโนราประชันมีลกั ษณะเป็ นวงกลม รัสมีขนาด 4
เมตร
ความสูงของพื ้นถึงโรงโนราประชัน
1.5 เมตร
คิดพื ้นที่เวทีการแสดง (22/7) x42
50.24 ตารางเมตร
สรุปพืน้ ที่เวทีการแสดงประชัน 2 โรง 50.24x2 =
100.48 ตารางเมตร
การคิดพืน้ ที่ส่วนนั่งชม
การคิดหาความยาวของโรงประชันมาจากการกาหนดระยะสายตาที่เห็นอิริยาบถ
ได้ ชดั เจน 15 เมตร และลักษณะการแสดงที่ต้องใช้ พื ้นที่ด้านหน้ าเป็ นระยะ 3 เมตร
ระยะจากกรอบการแสดงถึงที่นงั่ คนดูแถวแรก
(15/2) – 3.00
=
4.50 เมตร
(ว) ความยาวของสายตาที่จะมองเห็นการแสดง 22.50 เมตร
การหาพื ้นที่วงกลม คือ (22/7) x (22.50)2 =
1,591.07เมตร
กรอบการชมอยูใ่ นระยะพื ้นที่ครึ่งวงกลม
(1,591.07/20)
=
795 เมตร
ระยะห่างที่คนดูกบั เวที
=
4.50 เมตร
พื ้นที่สว่ นเวที+พื ้นที่ด้านหน้ า(945+67.15)=
112 เมตร
พื ้นที่สว่ นคนดู คิดเป็ น (795+112)
=
683 ตารางเมตร
รวมพืน้ ที่โรงประชัน 2 โรง 683x2
1,366 ตารางเมตร
(H) หาจานวนที่นงั่ ชมการแสดง 1.50x1.50=
2.25 ตร.ม./คน
จะได้ จานวนคนดู
(682.5/2.25) =
303.3 คน
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คิดเป็ นพื ้นที่นงั่ สับหว่าง (303.3/2)
=
151.6 คน
รวมคนดู 2 โรงประชัน 151.6x2
=
303.2 คน
พืน้ ที่แต่ งตัวนักแสดงชายและหญิง(ผู้มาแก้ บน)
นักแสดงชายและหญิงสาหรับการแสดงมากที่สดุ อยูใ่ นการแสดงชุด
นางรา โดยที่มีผ้ แู สดงทังหมด
้
8 -10 คน โดยจะแบ่งเป็ นชุดการแสดงประมาณ 10 ชุด
(A) คิดพื ้นที่แต่งตัว 2 ตร.ม./คน (10x 10) =
100 ตารางเมตร
แบ่งเป็ นห้ อง 2 ห้ อง (100x2)
=
200 ตารางเมตร
(A) พื ้นที่รวม + เก็บอุปกรณ์ 30%
=
260 ตารางเมตร
รวมพืน้ ที่ห้องพักนักแสดง
260 ตารางเมตร
พืน้ ทีจาหน่ ายเครื่องไหว้ ในการแก้ บน
พื ้นที่วางเครื่ องไหว้
5x15
=
75
ตารางเมตร
รวมพื ้นที่วางเครื่ องไหว้ 2 หน่วย 75x2 =
150 ตารางเมตร
รวมพืน้ ที่จาหน่ ายเครื่องไหว้
150 ตารางเมตร
พืน้ ที่พักรอผู้แก้ บน ผู้ทาพิธีครอบเทริด และนางรา
(A) คิดพื ้นที่แต่งตัว 2 ตร.ม./คน (10x 10) =
100 ตารางเมตร
แบ่งเป็ นห้ อง 2 ห้ อง (100x2)
=
200 ตารางเมตร
(A) พื ้นที่รวม + เก็บอุปกรณ์ 100%
=
400 ตารางเมตร
รวมพืน้ ที่พักรอผู้แก้ บน
400 ตารางเมตร
รวมพืน้ ที่โรงโนราโรงครู(ภายนอก) 4,780.48 ตารางเมตร
4. การหาพืน้ ที่ส่วนแสดงนิทรรศการ
4.1 ลักษณะการจัดการแสดง
4.1.1 ระบบการจัดการแสดงแบบ (Room to Room) เป็ นลักษณะ
การจัดการแสดงแบบเป็ นลาดับห้ องต่อห้ อง ผู้ชมจะเดินชมไปเรื่อยๆ ตังแต่
้ ต้นจนจบ ลักษณะ
รูปแบบการจัดแสดงแบบนี ้เหมาะกับเรื่ องราวที่มีความต่อเนื่อง
4.1.2 ระบบการจัดแสดงแบบ (Corridor to Room) เป็ นลักษณะการ
จัดแสดงแบบใช้ ทางเดินหลักเป็ นตัวแจกไปยังห้ องต่างๆ ที่มีการจัดแสดง รูปแบบนี ้ผู้เข้ าชม
สามารถเข้ าชมได้ ตามต้ องการ เหมาะสาหรับการเน้ นเรื่ องราวที่มีความสาคัญเป็ นส่วนขยาย
4.2 วิธีการจัดแสดง
4.2.1 ประเภทวัตถุ 3 มิติ หรือ Model เป็ นลักษณะการจัดแสดงแบบ
วัตถุลอยตัวผู้ชมสามารถเปลีย่ นมุมมองได้ รอบทิศทาง วัตถุ 3 มิติ สามารถทาได้ หลายมาตราส่วน
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ทังการจั
้
ดแสดงในร่มและกลางแจ้ ง การบรรยายประกอบจะใช้ เป็ น บอร์ ดหรื อการบรรยายประกอบ
เสียง
4.2.2 ประเภทอันตรทัศน์ หรือ Diorama เป็ นการจัดแสดงคล้ ายกับ
วัตถุ 3 มิติ แต่ที่แตกต่าง คือ มีการสร้ างบรรยากาศโดยการนาฉาก 2 มิติมาแสดงประกอบเพื่ อ
สร้ างเรื่ องราวของสิง่ จัดแสดงเพื่อจาลองสภาพแวดล้ อมเหมือนกับสภาพแวดล้ อมจริ ง
4.2.3 ประเภทวัตถุ 2 มิติ หรือ Board ลักษณะเป็ นการจัดแสดง
ประกอบเนื ้อหาที่เป็ นข้ อความและรูปภาพ มีขนาดและระยะการจัดแสดงที่เหมาะสมกับระยะการ
มองของผู้ชมต้ องอาศัย Panel ในการติดตัง้ โดยทัว่ ไปมี 2 รูปแบบ คือ แบบแสดงข้ อความหรื อ
ภาพทัว่ ไป กับ Electronic Board ที่สามารถเปลีย่ นภาพเองได้ หรื อสามารถตอบโต้ กบั ผู้ชม
4.2.4 โสตทัศนูปกรณ์ เป็ นการจัดการแสดงที่อาศัยเครื่ องฉายวีดิทศั น์
สไลด์ เป็ นลักษณะการจัดการแสดงที่จดั ที่ไว้ เฉพาะ
ตารางที่ 13 แสดงพื ้นที่ใช้ สอยส่วนนิทรรศการทางวัฒนธรรมโนรา
รายการ
เทคนิค
กว้ าง ยาว
ลึก
Unit ตร.ม.
1.ความเป็ นมาของโนรา
สมัยโนราดังเดิ
้ ม
Wall
1.8
1.8
0
1
3.56
สมัยโนราหญิง
Wall
1.8
1.8
0
1
3.56
สมัยโนราสมัยใหม่
Wall
1.8
1.8
0
1
3.56
รวม
3
10.69
2.ประเภทแสดงของโนรา
การเล่นเป็ นทีมของนักแสดง Model
1.8
2
1.8
1
7.12
นายโรง
Model
1.8
2
1.8
1
7.12
นางรา
Model
1.8
2
1.8
1
7.12
พราน (ตัวตลก)
Model
1.8
2
1.8
1
7.12
รวม
4
28.51
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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ตารางที่ 14 แสดงพื ้นที่ใช้ สอยส่วนนิทรรศการทางวัฒนธรรมโนรา(ต่อ)
3.เครื่องดนตรีโนรา
การเล่นเป็ นทีมของลูกคู่
Model
2.4
2
การเล่นเป่ าปี่
Model
0.8
1.5
การเล่นตีทบั
Model
0.8
1.5
การเล่นตีโหม่ง-ฉิ่ง
Model
0.8
1.5
การเล่นแตระ
Model
0.8
1.5
การเล่นกลอง
Model
0.8
1.5
รวม
4.ลักษณะโรงโนรา
โรงโนราแสดงในที่โล่ง
Model
2.4
2
โรงโนราหลังคาจัว่ เปิ ดโล่ง Model
2.4
2
โรงโนรามีผ้ หู ญิงแสดง
Model
2.4
2
โรงโนราปั จจุบนั
Model
2.4
2
รวม
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
ตารางที่ 15 แสดงพื ้นที่ใช้ สอยส่วนนิทรรศการทางวัฒนธรรมโนรา
รายการ
เทคนิค
กว้ าง ยาว
5. ประเพณีความเชื่อ
พิธีเฆี่ยนพราย-เหยียบลูก Video Proj
2.8
2
มะนาว
พิธีครอบครูโนรา
Video Proj
2.8
2
พิธีเหยียบเสน
Video Proj
2.8
2
พิธีแทงเข้
Video Proj
2.8
2
พิธีคล้ องหงส์
Video Proj
2.8
2
พิธีแก้ บน
Video Proj
2.8
2
รวม
รวมพืน้ ที่ทงั ้ หมด
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั

2.4
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

1
1
1
1
1
1
6

49.77
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
101.22

2.4
2.4
2.4
2.4

1
1
1
1
4

49.77
49.77
49.77
49.77
199.08

ลึก

Unit

ตร.ม.

0

1

6.94

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
6

6.94
6.94
6.94
6.94
6.94
41.64
495.54
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สรุปพืน้ ที่ส่วนนิทรรศการ
นิทรรศการถาวร
495.54 ตารางเมตร
รวม Circulation 40% 495.54+198.21 =
693.75 ตารางเมตร
นิทรรศการชั่วคราว
คิดพื ้นที่ 1/3 ของนิทรรศการถาวร
231.25 ตารางเมตร
ส่ วนเก็บของ
คิดพื ้นที่เป็ น 30% ของส่วนนิทรรศการ
208.12 ตารางเมตร
รวมพื ้นที่สว่ นนิทรรศการทังหมด
้
1,133.07
ตารางเมตร
รวมพืน้ ที่ส่วนกิจกรรมทางวัฒนธรรม
7,006.55
ตารางเมตร
การหาพืน้ ที่ส่วนสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมโนรา
1. ส่ วนฝึ กอบรมการแสดงโนรา ใช้ สาหรับฝึ กอบรมทางด้ านปฏิบตั ิ โดยทาเป็ นชันเรี
้ ยน
พื ้นที่กลุม่ การราโนรา 10 คน 1 ห้ อง
=
120 ตารางเมตร
พื ้นที่กลุม่ ราพราน
10 คน 1 ห้ อง
=
120 ตารางเมตร
พื ้นที่กลุม่ การขับบทหมุดโต
5 คน 1 ห้ อง =
40
ตารางเมตร
พื ้นที่กลุม่ เล่นดนตรี หรื อลูกคู่
5 คน 1 ห้ อง =
40
ตารางเมตร
พื ้นที่พกั เจ้ าหน้ าที่
=
16
ตารางเมตร
พื ้นที่ห้องพักอาจารย์และห้ องรับรอง
=
16
ตารางเมตร
พื ้นที่ห้องเก็บของ
=
16
ตารางเมตร
พื ้นที่ห้องน ้าชาย-หญิง
=
62
ตารางเมตร
พื ้นที่โถงและทางสัญจร 30%
=
129 ตารางเมตร
รวมพืน้ ที่ส่วนฝึ กอบรมการแสดงโนรา
=
559 ตารางเมตร
2. พืน้ ที่แหล่ งค้ นคว้ าด้ านวัฒนธรรมโนรา เป็ นพื ้นที่ให้ บริ การอ่านหนังสือแก่ประชาชน
ในหมวดของวัฒนธรรมโนรา จานวน 10,000 เล่ม
เป็ นแหล่งค้ นคว้ าทางวัฒนธรรมโนราขนาดกลางรองรับผู้อ่านได้ 150 คน
พื ้นที่นงั่ อ่าน 2.50 ตร.ม./คน(150x2.50)
=
375 ตารางเมตร
ชันวางหนั
้
งสือ 1 ตารางเมตรบรรจุได้ 120 เล่ม
ดังนันพื
้ ้นที่เก็บหนังสือจะใช้ พื ้นที่ 10,000/120 =
80
ตารางเมตร
พื ้นที่ห้องโสต
=
32
ตารางเมตร
พื ้นที่บรรณารักษ์
=
16
ตารางเมตร
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พื ้นที่สบื ค้ นด้ วยคอมพิวเตอร์
=
16
ตารางเมตร
พื ้นที่สานักงานเจ้ าหน้ าที่
=
32
ตารางเมตร
พื ้นที่ห้องงานระบบไฟฟ้ า-ประปา
=
32
ตารางเมตร
พื ้นที่เก็บของ และซ่อมหนังสือ
=
32
ตารางเมตร
พื ้นที่โถงและทางสัญจร 30%
=
204 ตารางเมตร
รวมพืน้ ที่อาคารห้ องสมุด
=
819 ตารางเมตร
3. หอประชุมชมรมวัฒนธรรมโนรา เป็ นพื ้นที่สาหรับจัดการประชุม ซึง่ ใช้ ตวั เลขรองรับ
ผู้ใช้ กลุม่ ที่เข้ ามาประชุมวิชาการในการพัฒนาและส่งเสริ มวัฒนธรรมโนรา ซึง่ ใช้ ตวั เลข 300 คน
เป็ นฐานในการคานวณพื ้นที่
พื ้นที่นงั่ 300 คน
300 ตารางเมตร
พื ้นที่เวทีสาหรับพิธีกร
50
ตารางเมตร
พื ้นที่ห้องควบคุมระบบเสียงและวีดีโอ 16
ตารางเมตร
พื ้นที่โถงทางเข้ า
100 ตารางเมตร
พื ้นที่ห้องเก็บของ
32
ตารางเมตร
พื ้นที่ห้องงานระบบ
32
ตารางเมตร
พื ้นที่ทางสัญจร 30%
159 ตารางเมตร
รวมพืน้ ที่หอประชุม
680 ตารางเมตร
รวมพืน้ ที่ส่วนสนับสนุนกิจกรรมด้ านวัฒนธรรม 2,058 ตารางเมตร
การหาพืน้ ที่ส่วนบริการ-ธุรการ ใช้ เปรี ยบเทียบมาตรฐานอาคารราชการ และออกแบบโรงละคร
ตารางที่ 16 แสดงการหาพื ้นที่สว่ นสานักงาน
ตาแหน่ ง
พืน้ ที่ใช้ งาน/คน (ตร.ม.)
ผู้อานวยการ
16
รองผู้อานวยการ
12
หัวหน้ าฝ่ าย
12
ผู้ช่วยหัวหน้ าฝ่ าย
6
สถาปนิก, วิศวกร, บัญชี
4.5-6
เสมียน, ช่างเทคนิค, ช่างเขียนแบบ
4.5
พื ้นที่ห้องประชุม
2
พื ้นที่พกั รอ
1
ที่มา: สุรพล วิรุฬรักษ์ , การออกแบบโรงละคร. (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิช จากัด, 2542).
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ตารางที่ 17 แสดงพื ้นที่ใช้ งานของกิจกรรมทางด้ านวัฒนธรรม
ฝ่ าย
บุคลากร
บุคลากร(คน)
1.กิจกรรมทางด้ าน หัวหน้ าฝ่ าย
1
วัฒนธรรมโนรา
1.1 โรงมหรสพโนรา
เจ้ าหน้ าที่จดั การแสดง
3
เจ้ าหน้ าที่ศิลปกรรม
5
เจ้ าหน้ าที่เทคนิค
5
1.2 ผู้กากับการแสดง
2
ผู้ช่วยผู้กากับการแสดง
4
ผู้กากับท่ารา
2
ผู้กากับเวที
2
ผู้ช่วยผู้กากับเวที
2
รวม
25
1.3 โรงมหรสพโนราโรงครู
เจ้ าหน้ าที่จดั การแสดง
3
เจ้ าหน้ าที่ศิลปกรรม
5
เจ้ าหน้ าที่เทคนิค
5
รวม
13
1.4 นิทรรศการ
หัวหน้ างาน
1
เจ้ าหน้ าที่ศิลปกรรม
3
เจ้ าหน้ าที่เทคนิค
3
รวม
7
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั

พืน้ ที่ (ตร.ม.)
12
15
25
22.5
24
32
24
24
16
194.5
15
25
22.5
62.5
8
15
15
38
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ตารางที่ 18 แสดงพื ้นที่ใช้ งานของส่วนสนับสนุนทางด้ านวัฒนธรรม
ฝ่ าย
บุคลากร
บุคลากร(คน)
2.ส่ วนสนับสนุน
2.หัวหน้ าฝ่ าย
1
ทางด้ านวัฒนธรรม 2.1 งานวิชาการ
หัวหน้ างาน
1
นักวิชาการส่งเสริ มและเผยแพร่
2
เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์และรวบรวม
4
รวม
8
2.3 ส่วนการเรี ยนการแสดง
หัวหน้ าอาจารย์สอน
1
อาจารย์ประจา
2
อาจารย์พิเศษ
1
รวม
4
2.4 ส่วนห้ องสมุด
บรรณารักษ์ ดแู ลห้ องสมุด
1
รวม
1
2.5 ส่วนชมรมวัฒนธรรมโนรา
หัวหน้ าชมรม
1
รองหัวหน้ าชมรม
1
รวม
2
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั

พืน้ ที่ (ตร.ม.)
12
8
9
18
51.5
12
12
12
36
12
12
12
12
24
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ตารางที่ 19 แสดงพื ้นที่ใช้ งานของฝ่ ายบริ หารของโครงการ
ฝ่ าย
บุคลากร
บุคลากร(คน)
3.ฝ่ ายบริหาร
3.1 งานบริ หาร
ผู้อานวยการ
1
รองผู้อานวยการ
1
เลขานุการ
1
รวม
3
3.2 งานธุรการ
หัวหน้ างาน
1
เจ้ าหน้ าที่ธุรการ
5
เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี-การเงิน
5
เจ้ าหน้ าที่ทะเบียน-สถิติ
3
รวม
14
3.3 งานประชาสัมพันธ์
หัวหน้ างาน
1
เจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์
3
เจ้ าหน้ าที่บริ การนักท่องเที่ยว
2
เจ้ าหน้ าที่ผลิตเอกสารเผยแพร่
3
รวม
8
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั

พืน้ ที่ (ตร.ม.)
16
12
6
34
8
22.5
22.5
13.5
66.5
8
13.5
9
13.5
44
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ตารางที่ 20 แสดงพื ้นที่ใช้ งานของส่วนบริ การ และอาคารสถานที่
ฝ่ าย
บุคลากร
บุคลากร(คน)
พืน้ ที่ (ตร.ม.)
4.ส่ วนบริการ และ 4. หัวหน้ าฝ่ าย
1
12
อาคารสถานที่
4.1 งานบริ หาร
หัวหน้ างาน
1
8
พยาบาล
1
4.5
นักการภารโรง
5
20
คนสวน
5
20
พนักงานขับรถ
3
20
รวม
16
84.5
4.2 งานอาคารสถานที่
หัวหน้ างาน
1
8
เจ้ าหน้ าที่ครุภณ
ั ฑ์
2
9
เจ้ าหน้ าที่ซอ่ มบารุง
4
18
รวม
7
35
4.3 รักษาความปลอดภัย
หัวหน้ างาน
1
8
เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
8
32
รวม
9
40
4.4 งานร้ านค้ า
เจ้ าหน้ าที่ขายของ
3
75
รวม
3
75
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
รวมพื ้นที่ในส่วนสานักงาน 797.5+พื ้นที่ทางสัญจร 30%
674+202.2 =
1,036.75
ตารางเมตร
รวมพืน้ ที่ในส่ วนสานักงาน
1,036.75
ตารางเมตร
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การหาพืน้ ที่ในส่ วนบริการ และอาคารสถานที่
1. การหาพืน้ ที่ส่วนโถงทางเข้ า
1.1 โถงทางเข้ าหลัก
จากจานวนผู้เข้ าใช้ โครงการทังหมด
้
822 คน/ วัน
อาคารเปิ ดตังแต่
้ 9.00-16.00 น. รวมเวลา 7 ชัว่ โมง/วัน
ใช้ เวลาอยูใ่ นโถงทางเข้ าไม่เกิน 15 นาที
1 ชัว่ โมง จะใช้ เวลาอยูใ่ นโถง 4 ผลัด
จานวนคนใช้ โถง/ 15 นาที คือ 822/(7x4) =
29.35 คน
ขนาดโรงมหรสพใหญ่ที่สดุ สามารถรองรับนักท่องเที่ยว 463 คน/รอบ
จานวนคนที่ใช้ โถงมากที่สดุ คือ 463+30 =493 คน
(A)พื ้นที่/คน ในโถง
=
0.64 ตารางเมตร
พื ้นที่รวมโถงทางเข้ า 0.64x493
=
315.52 ตารางเมตร
(ม)ประชาสัมพันธ์ 3 คน ใช้ พื ้นที่คนละ 3 ตารางเมตร
พื ้นที่ประชาสัมพันธ์
=
9
ตารางเมตร
จาหน่ายบัตร 1 คน
=
3
ตารางเมตร
รวม
=
327.52 ตารางเมตร
1.2 ฝากของ
(ว) 1 ใน6 ผู้เข้ าชมทังหมด
้
คือ ผู้ใช้ บริ การ 493/6 =82 คน
ตู้เก็บของ 1 หน่วย ใช้ พื ้นที่ 0.64 ตารางเมตร
ซ้ อน 4 ชัน้ สูง 1.60 (ชันละ
้ 0.40 เมตร)
ตู้เก็บของ 9 หน่วย ใช้ พื ้นที่ 9x0.64
=5.75 ตารางเมตร
พื ้นที่โถงพักคอย+พื ้นที่ฝากของ 327.52+5.75 =333.27ตารางเมตร
รวมพืน้ ที่โถงทางเข้ าทัง้ หมด 333.27
ตารางเมตร
2. การหาพืน้ ที่ส่วนโรงอาหาร จานวนผู้เข้ ามาใช้ บริ การคิดจากส่วนต่างๆ
1. บุคลากรภายในโครงการ
106 คน
2.ผู้เข้ ามาชมการแสดงโนรา
463 คน/ วัน
รวม
569 คน/วัน
(A) ห้ องอาหารคิด 75% ของผู้ใช้ โครงการสูงสุดต่อวัน ได้ 426 คน
(T) เวลารับประทานอาหารเฉลีย่ ต่อคน 20 นาที ในช่วงเวลา(12.00-13.00น)
แบ่งเป็ น 3 ช่วง ในการรับประทานอาหาร จะได้ (426/3)= 142 คน/ช่วงเวลา
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(ว) โถงคิดเป็ นระยะเวลา / 10 นาที คือ (142/6) =
23
คน
โถงคิดเป็ น คน พื ้นที่ 0.64 ตร.ม./คน จะได้
(0.64x23 )
=
14.72 ตารางเมตร
(A) พื ้นที่รับประทานอาหาร พื ้นที่ 1.32 ตร.ม./คน จะได้
(1.32x142)
=
187.44 ตารางเมตร
(A) ครัวคิดเป็ น 30% ของพื ้นที่รับประทานอาหาร จะได้
187.44 x30%
=
56.23 ตารางเมตร
(A) เตรี ยมอาหารคิดเป็ น 20% ของครัว จะได้
56.23x20%
=
11.24 ตารางเมตร
(A) เก็บอาหารคิดเป็ น 20% ของครัว จะได้
56.23x20%
=
11.24 ตารางเมตร
(A) ส่วน ล้ าง-เก็บ ภาชนะคิดเป็ น 10% ของครัว จะได้
56.23 x10%
=
5.62 ตารางเมตร
พื ้นที่รวม+ทางสัญจร 30% = 294.79+88.43
=
286.49 ตารางเมตร
รวมพืน้ ที่ส่วนโรงอาหาร
286 ตารางเมตร
การหาพืน้ ที่ห้องนา้ และห้ องสุขา
ขนาดพื ้นที่ใช้ งานในส่วนของห้ องน ้า ใช้ วิธีเปรี ยบเทียบจากมาตรฐาน
-อัตราสุขภัณฑ์ในสถานที่ชุมชน (Building plan for design standard)
-ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2539) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารกาหนดจานวนห้ องน ้า และห้ องส้ วมของหอประชุมหรื อโรงมหรสพ
ตารางที่ 21 แสดงอัตราส่วนสุขภัณฑ์/คน ในอาคารสาธารณะ
จานวนคน
ห้ องส้ วม
ปั สสาวะ
อ่างล้ างหน้ า
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
1-200
2
3
2
1
1
201-400
3
4
3
2
2
401-600
4
5
4
3
3
พื ้นที่/หน่วย
1.60
0.56
0.80
ที่มา: Wm Duly Hunt Jr BSc Barch FAIA. Architects’ Data. Oxford: Great Britain,1980
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1. ห้ องนา้ ส่ วนโรงมหรสพโนรา ขนาด 463 ที่น่ ัง
-ห้ องน ้าชาย
(4x1.60)+(4x0.56)+(3x0.80)+(ทางสัญจร 30%)
-ห้ องน ้าหญิง
(5x1.60)+(3x0.80)+(ทางสัญจร 30%)
รวม
2. ห้ องนา้ ส่ วนโรงมหรสพโนราโรงครู ขนาด 303 ที่น่ ัง
-ห้ องน ้าชาย
(3x1.60)+(3x0.56)+(2x0.80)+(ทางสัญจร 30%)
-ห้ องน ้าหญิง
(4x1.60)+(2x0.80)+(ทางสัญจร 30%)
รวม
3 ห้ องนา้ ส่ วนสานักงาน บุคลากร 106 คน
-ห้ องน ้าชาย
(2x1.60)+(2x0.56)+(1x0.80)+(ทางสัญจร 30%)
-ห้ องน ้าหญิง
(5x1.60)+(1x0.80)+(ทางสัญจร 30%)
รวม
4. ห้ องนา้ ส่ วนโถงทางเข้ าด้ านหน้ า ขนาด 493 คน
-ห้ องน ้าชาย
(4x1.60)+(4x0.56)+(3x0.80)+(ทางสัญจร 30%)
-ห้ องน ้าหญิง
(5x1.60)+(3x0.80)+(ทางสัญจร 30%)
รวม
5. ห้ องนา้ ส่ วนโรงอาหาร ขนาด 583 คน
-ห้ องน ้าชาย
(4x1.60)+(4x0.56)+(3x0.80)+(ทางสัญจร 30%)
-ห้ องน ้าหญิง
(5x1.60)+(3x0.80)+(ทางสัญจร 30%)
รวม

40.56 ตารางเมตร
13.52 ตารางเมตร
54.08 ตารางเมตร

10.50 ตารางเมตร
10.40 ตารางเมตร
20.90 ตารางเมตร

7

ตารางเมตร

11.44 ตารางเมตร
18.44 ตารางเมตร

40.56 ตารางเมตร
13.52 ตารางเมตร
54.08 ตารางเมตร

40.56 ตารางเมตร
13.52 ตารางเมตร
54.08 ตารางเมตร
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6. ห้ องนา้ ส่ วนห้ องฝึ กซ้ อมแลห้ องพักนักแสดงขนาด 10คน
-ห้ องน ้าชาย
(2x1.60)+(2x0.56)+(1x0.80)+(ทางสัญจร 30%)
7
ตารางเมตร
-ห้ องน ้าหญิง
(5x1.60)+(1x0.80)+(ทางสัญจร 30%)
11.44 ตารางเมตร
รวม
18.44 ตารางเมตร
รวมพืน้ ที่ส่วนห้ องนา้ และห้ องสุขา 220.02 ตารางเมตร
การหาพืน้ ที่ส่วนพืน้ ที่จอดรถ
ขนาดพื ้นที่ใช้ งานในส่วนของพื ้นที่จอดรถ ใช้ วิธีเปรี ยบเทียบจากมาตรฐานต่างๆ
ดังนี ้
-กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ให้ มีการจัดพื ้นที่จอดรถสาหรับโรงละคร
1. ส่ วนสานักงานพืน้ ที่
876.2 ตารางเมตร
(พ) ที่จอดรถ 1 คัน/60 ตร.ม. ได้ ที่จอดรถ 14 คัน พื ้นที่
175 ตารางเมตร
2. ส่ วนโรงมหรสพโนรา
463 ที่น่ ัง
(พ) ที่จอดรถ 1 คัน/20 ที่นงั่ ได้ ที่จอดรถ 23 คัน พื ้นที่
287.5 ตารางเมตร
3. ส่ วนโรงมหรสพโนราโรงครู
971 ตารางเมตร
(พ) ที่จอดรถ 1 คัน/20 ที่นงั่ ได้ ที่จอดรถ 48 คัน พื ้นที่
606.87 ตารางเมตร
4. ส่ วนนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน พืน้ ที่รวม
1,133 ตารางเมตร
(พ) ที่จอดรถ 1 คัน/120 ตร.ม. ได้ ที่จอดรถ 9 คัน พื ้นที่
108 ตารางเมตร
5. ส่ วนโรงอาหาร พืน้ ที่รวม
286 ตารางเมตร
(พ) ที่จอดรถ 1 คัน/15 ตร.ม. ได้ ที่จอดรถ 19 คัน พื ้นที่
237.5 ตารางเมตร
6. รถบัส
กาหนดให้ จานวนรถบัสมี 2 คันรถบัส 1 คัน ใช้ พื ้นที่
60
ตารางเมตร
พื ้นที่จอดรถบัสทังหมด
้
120 ตารางเมตร
7. รถส่ งของ และบริการ กาหนดให้ มีรถจอด 2 คัน
พื ้นที่จอดรถส่งของ และบริ การพื ้นที่
45
ตารางเมตร
พื ้นที่ทงหมด
ั้
45x2
90
ตารางเมตร
รวมพืน้ ที่จอดรถในโครงการ
1,662 ตารางเมตร
การหาพืน้ ทีส่วนพืน้ ที่ห้องเครื่อง
1. พืน้ ที่ห้อง MDB (Main Distribution Broad)
ประมาณการใช้ ไฟฟ้ า ในแต่ละประเภทแตกต่างกัน ดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 22 แสดงปริ มาณไฟฟ้ าเทียบกับพื ้นที่
ส่ วน
ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ (V/ตร.ม.)
สานักงาน
50
ส่วนปฏิบตั ิงาน/ โรงเรี ยน
30
ส่วนประชุม
10
ร้ านค้ า
30
ภัตตาคาร / สโมสร
20
ที่มา: หนังสือรวมรวมการก่อสร้ าง
จากการพิจารณาจะเห็นว่าประเภทของอาคารสานักงานมีการใช้ ไฟฟ้ ามากที่สดุ ดังนันจึ
้ ง
ใช้ เกณฑ์สานักงาน คือ 50 V/ ตร.ม. เพื่อที่จะเผือ่ ไว้ สาหรับการขยายในอนาคต
พื ้นที่อาคารในโครงการ
=
4,379.36
ตารางเมตร
มีการใช้ ไฟฟ้ า
(50 x4,381.36)
=
218,968V
คิดเป็ นปริ มาณไฟฟ้ า
=
219 kV
ตู้จ่ายไฟฟ้าหลัก 400 kV (ขนาด 0.80x7.20)
=
5.76 ตารางเมตร
ระยะปลอดภัย 0.95 ม. จะได้ ระยะรอบตู้(1.50 x 3.20)= 4.80 ตารางเมตร
พื ้นที่โดยรอบกว้ าง 2 ม. (5.50 x 7.20)
=
39.60 ตารางเมตร
2. ห้ อง (Transformer)
ขนาดเครื่ อง 220 kV
(2.10 x 2.10) =
4.41 ตารางเมตร
เว้ นระยะ ด้ านข้ างไม่ต่ากว่า
=
3.00 เมตร
เว้ นพื ้นที่หวั ท้ าย ไม่ต่ากว่า
=
2.00 เมตร
จะได้ พื ้นที่ห้อง
=
43.31 ตารางเมตร
3. ห้ องกาเนิดไฟฟ้าสารอง (Emergency General Room)
ขนาดเครื่ อง 500 kV
(0.80 x 2.00) =
1.60 ตารางเมตร
เว้ นระยะ ปลอดภัย
=
0.35 ตารางเมตร
เว้ นพื ้นที่หวั ท้ าย ไม่ต่ากว่า
=
2.50 ตารางเมตร
เว้ นพื ้นที่ด้านข้ าง ไม่ต่ากว่า
=
1.50 ตารางเมตร
จะได้ พื ้นที่ห้อง
=
21.85 ตารางเมตร
4. ห้ องเครื่อง (Chiller Room)
พื ้นที่อาคารในโครงการ
=
4,379 ตารางเมตร
ตามมาตรฐาน 1 ตัน/ 25.20 ตร.ม. (4,379/25.20) =
173 ตัน
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ตารางที่ 23 แสดงปริ มาณเครื่ องปรับอากาศเทียบกับพื ้นที่
ขนาด(ตัน)
ขนาดของห้ อง
ขนาด
พืน้ ที่ (ตร.ม.)
100
4x10
40
200
6x10
60
300
8x10
80
400
8x12
100
600
10x12
120
800
10x12
120
1,000
10x14
140
2,000
10x20
240
ที่มา: หนังสือรวบรวมข้ อมูลการก่อสร้ าง
จากมาตรฐานขนาดห้ อง 200 ตัน
(6x10) =
60
ตารางเมตร
5. ห้ องเครื่อง (Chiller Room)
จากขนาดห้ องเครื่ องปรับอากาศ
200 ตัน
ตารางที่ 24 แสดงปริ มาณ (Cooling Tower) เทียบกับพื ้นที่
ขนาดเครื่อง (ตัน)
ขนาดเส้ นผ่ าศูนย์ กลาง
นา้ หนักเครื่อง
X ความสูง
(kg)
100
2.80x2.70
1,100
200
3.70x3.20
2,540
300
4.40x3.60
4,080
400
5.00x3.40
17,100
600
6.60x5.40
10,500
800
7.60x5.80
12,500
ที่มา: หนังสือรวบรวมข้ อมูลการก่อสร้ าง
ขนาดของเครื่ องมีเส้ นผ่าศูนย์กลาง 3.70 เมตร ความสูง 3.20 เมตร
พื ้นที่ 1 เครื่ อง
22/7 x (3.70)2 =
42.98 ตารางเมตร
6. ห้ องเก็บนา้ (Water Tank)
ปริ มาณการใช้ น ้าในแต่ละส่วนของโครงการแตกต่างกันออกไป ไม่เท่ากัน
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ตารางที่ 25 แสดงปริ มาณน ้าเทียบกับพื ้นที่
Function

ปริมาณการใช้ นา้
(m2/คน/วัน)
0.05-0.11
2,540
0.10-0.15
0.08-0.16

ส่วนของห้ องทางาน/สานักงาน
ส่วนปฏิบตั ิการ/วิชาการ
ส่วนบริ การศึกษา/โรงเรี ยน
ส่วนจัดแสดง/ส่วนแสดงสินค้ า
ที่มา: หนังสือรวบรวมข้ อมูลการก่อสร้ าง
-ห้ องน ้าส่วนสานักงาน
จานวน
คิดการใช้ น ้าเฉลีย่ /คน
จะใช้ น ้ารวมทังหมด
้
-ห้ องน ้าส่วนโถงทางเข้ าด้ านหน้ า จานวน
คิดการใช้ น ้าเฉลีย่ /คน
จะใช้ น ้ารวมทังหมด
้
-ห้ องน ้าส่วนโรงอาหาร
จานวน
คิดการใช้ น ้าเฉลีย่ /คน
จะใช้ น ้ารวมทังหมด
้
-ห้ องน ้าส่วนห้ องฝึ กซ้ อมห้ องพักนักแสดงจานวน
คิดการใช้ น ้าเฉลีย่ /คน
จะใช้ น ้ารวมทังหมด
้
-ห้ องน ้าส่วนเรี ยนแสดงโนรา
จานวน
คิดการใช้ น ้าเฉลีย่ /คน
จะใช้ น ้ารวมทังหมด
้
ดังนันปริ
้ มาณน ้าที่ต้องการใช้ /วัน
ปริ มาณสารอง 8 ชม. หรื อ 30%
รวมปริ มาณน ้าทังหมด
้
ฉะนันจะได้
้
ขนาดถังเก็บน ้า (6x5x5)2 หรื อ
(A) รวมพื ้นที่+ทางสัญจร 30% คิดเป็ น
รวมพืน้ ที่ห้องเครื่อง

106
0.1
10.6
493
0.1
49.3
583
0.1
58.3
10
0.1
0.1
20
0.15
0.3
120
156
276

คน
ลบ.ม./คน/วัน
ลูกบาศก์ เมตร
คน
ลบ.ม./คน/วัน
ลูกบาศก์ เมตร
คน
ลบ.ม./คน/วัน
ลูกบาศก์ เมตร
คน
ลบ.ม./คน/วัน
ลูกบาศก์ เมตร
คน
ลบ.ม./คน/วัน
ลูกบาศก์ เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์ เมตร
ลูกบาศก์ เมตร

300 ลูกบาศก์เมตร
390 ลูกบาศก์เมตร
596.34 ลูกบาศก์ เมตร
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1.11 สรุปพืน้ ที่โครงการ
ตารางที่ 26 แสดงสรุปพื ้นที่โครงการ
พืน้ ที่ใช้ สอย
1.พื ้นที่สว่ นกิจกรรมทางด้ านวัฒนธรรมโนรา
1.1 โรงมหรสพโนรา
1.2 โรงมหรสพโนราโรงครู (กลางแจ้ ง)
1.3 ส่วนนิทรรศการ

ขนาดพืน้ ที่

หน่ วย

1,093
4,780.48
1,133.07

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร

รวมพืน้ ที่กจิ กรรมทางด้ านวัฒนธรรม
2.พื ้นที่สว่ นสนับสนุนทางด้ านวัฒนธรรมโนรา
2.1 ส่วนการฝึ กอบรมการแสดงโนรา
2.2 ส่วนห้ องสมุดวัฒนธรรมโนรา
2.3 ส่วนชมรมวัฒนธรรมโนรา

7,066.55

ตารางเมตร

559
819
680

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร

รวมพืน้ ที่ส่วนสนับสนุนทางด้ านวัฒนธรรม
3.ส่ วนสานักงาน
4.พืน้ ที่ส่วนบริการ และอาคารสถานที่
4.1 โถงทางเข้ าหลัก
4.2 ส่วนซ่อมแซม ซ้ อมแสดง และพักนักแสดง
4.3 โรงอาหาร
4.4 ห้ องน ้า และห้ องสุขา
4.5 ส่วนห้ องเครื่ อง
4.6 พื ้นที่จอดรถ

2,058
1,036.75

ตารางเมตร
ตารางเมตร

333.27
440
286
220.02
596.34
1,662
3,537.63
13,698.93
9,988

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร

รวมพืน้ ที่ส่วนบริการ และอาคารสถานที่
รวมพืน้ ที่ใช้ สอย
รวมพืน้ ที่อาคาร (-2049-1662)
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
สรุปพื ้นที่โครงการ
=
13,699
คิด Open space 200% ของโครงการ =
41,097
สรุปพืน้ ที่โครงการ
41,097
25.68

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ไร่
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สรุปอ้ างอิง
1. (ค) คูม่ ือแนะนาการเตรี ยมสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
2. (พ) พรบ.ควบคุมการก่อสร้ างอาคาร
3. (ม) มาตรฐานอาคารราชการ
4. (ว) วิเคราะห์
5. (A) Architect’s Data
6. (H) Theatres & Auditoriums
7. (T) Time saver
1.12 การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ของโครงการ

ภาพที่ 88 ภาพแสดง Function โครงการ
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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2. การเลือกที่ตงั ้ โครงการ
2.1 เกณฑ์ ในการเลือกที่จะนามาพิจารณาพืน้ ที่จงั หวัด
การเลือกพื ้นที่ Location ที่จะนามาพิจารณา คือ จังหวัดนครศรี ธรรมราช จังหวัด
พัทลุง และจังหวัดสงขลา ซึง่ เป็ นจังหวัดที่มีความสัมพันธ์ กบั การละเล่นโนรา ในพื ้นที่ลมุ่ น ้า
ทะเลสาบอย่างยาวนาน

ภาพที่ 89 ภาพแสดงแผนที่ลมุ่ น ้าทะเลสาบที่มีจงั หวัด 3 จังหวัดโดยรอบ
ที่มา: เอกสารแผนพัฒนากลุม่ จังหวัดภาคใต้ ฝั่งตะวันออก
2.1.1 บริเวณพืน้ ที่ของกลุ่มวัฒนธรรมโนรา ที่มีท่ อี ยู่อาศัยอยู่อย่ างหนาแน่ น
ปั จจุบนั ในภาคใต้ มีโนราอยูม่ ากมาย หากถามถึงครูหรื ออาจารย์ของโนราแล้ วโยง
หาครูโนราต่อไปเรื่ อย ๆ พบว่าจากครูรุ่นก่อนที่พอจะสอบถามถึง และได้ สอนศิษย์ตอ่ ๆ กัน เหมือน
ต้ นไม้ ที่แตกออกไปเป็ นกิ่งก้ านสาขา ครูเหล่านันหากสื
้
บประวัติหรื อที่คนใต้ เรี ยกว่า “สาวย่าน” ให้
ถึงรากหรื อต้ นตอแล้ ว ก็คือครูต้นโนราตามที่เชื่อถือและบูชากันอยู่ ในช่วงเวลาอันยาวนานการ
“สาวย่าน” จะชัดเจนไม่เกิน 4-5 ช่วง ซึง่ เป็ น “ย่าน” หรื อ “สายตระกูล” ที่แยกย่อยออกมาแล้ ว
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ภาพที่ 90 ภาพแสดงสายตระกูลโนราที่มีชื่อเสียง
ที่มา: จากตารางสาวย่านโนราภาคใต้ ปัจจุบนั , วันจันทร์ มกราคม 30, 2012,
http://montrawet.blogspot.com/2012/01/test.html
เท่าที่ผ้ ศู กึ ษาได้ เก็บรวบรวมเกี่ยวกับโนรา โดยเน้ นหนักในเขตพื ้นที่จงั หวัด สงขลา พัทลุง
และนครศรี ธรรมราช ซึง่ มีโนราอยูม่ าก ได้ พบสายตระกูลโนราที่มีชื่อเสียงหลายตระกูล ชื่อเรี ยกแต่
ละสายเรี ยกตามที่โนราเรี ยกขานกัน โดยแสดงข้ อมูลคร่าวๆ ซึง่ จะจบเพียงโนรารุ่นกลางที่แสดง
ตามธรรมเนียมโนราแบบดังเดิ
้ มและบางคนแสดง แบบโนราสมัยใหม่ได้ ด้วย ส่วนศิษย์รุ่นหลังซึง่
แสดงแบบใหม่ ผู้วิจยั ไม่ได้ แสดงไว้ โดยสรุปความหนาแน่นได้ ดงั นี ้
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ภาพที่ 91 ภาพแสดงความหนาแน่นของกลุม่ วัฒนธรรมโนรา
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
สรุป: ความหนาแน่นของกลุม่ โนราดัง่ เดิมบริ เวณรอบลุม่ น ้าทะเลสาบ
ตารางที่ 27 แสดงกลุม่ วัฒนธรรมโนราสายดัง่ เดิมรอบลุม่ น ้าทะเลสาบ

ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
2.1.2 พืน้ ที่ท่ ยี ังมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั่งเดิมอยู่จะช่ วยในการส่ งเสริมวัฒนธรรม
พืน้ บ้ านได้ มากที่สุด รอบลุ่มนา้ ทะเลสาบ
ความหนาแน่นของวัฒนธรรมลุม่ ทะเลสาบนัน้ ในพื ้นที่จงั หวัดพัทลุงซึ่งเป็ นเมือง
เก่าของคาบสทิงพระได้ มีการย้ ายเมืองมา 12 ครัง้ จากเมืองพัทลุง สมัยตามพรลิงค์ ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 10-18 เรี ยก “กรุงสทิงพาราณสี” (อาเภอสทิงพระ จ.สงขลา) ซึง่ อยูบ่ ริ เวณฝั่ ง
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ตะวันออกของทะเลสาบสงขลาติดกับอ่าวไทย ต่อมาเมืองก็ย้ายมายังฝั่ งตะวันตกคือเมืองบางแก้ ว
เนื่องจากโจรสลัดมาปล้ น แล้ วย้ ายต่อมาจนกระทัง่ ปั จจุบนั ที่อยูใ่ นบริ เวณเขาอกทะลุ ความ
หนาแน่นของวัฒนธรรมเกิดเป็ นชุมชน และเป็ นแหล่งสถานที่สาคัญของเมือง ดังต่อไปนี ้
2.1.2.1 ชุมชนโคกเมืองบางแก้ วหรือบริเวณวัดเขียนบางแก้ ว จากรูปแบบ
สถาปั ตยกรรมขององค์พระธาตุ เข้ าใจว่าสร้ างขึ ้นในสมัยอยุธยา และได้ รับอิทธิพลจากพระบรม
ธาตุเจดีย์นครศรี ธรรมราช ภายในบริ เวณวัดพบโบราณวัตถุสาคัญได้ แก่ ศิวลึงค์และฐานโยนิ แสดง
ว่าบริ เวณนี ้ได้ รับวัฒนธรรมอินเดีย มาตังแต่
้ สมัยต้ นประวัติศาสตร์ ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ๑๔ วัดเขียนบางแก้ วเป็ นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา เป็ นที่ตงของคณะป่
ั้
าแก้ วในสมัยอยุธยา
ตอนต้ น ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนกลาง เมืองพัทลุงเกิดการสู้รบกับพวกโจรสลัดมลายูอยูเ่ สมอ
บางครัง้ พวกโจรสลัดได้ เข้ ามาเผาผลาญบ้ านเรื อนราษฎร และวัดวาอารามเสียหายเป็ นจานวน
มาก วัดเขียนบางแก้ วจึงทรุดโทรมเป็ นวัดร้ างชั่วคราว เมื่อชาวพัทลุงรวมตัวกันได้ จึงได้ บูรณะวัดขึ ้น
หลายครัง้ ดังปรากฏในหนังสือกัลปนาวัดหัวเมืองพัทลุงในสมัยอยุธยา ได้ กล่าวถึงการบูรณะครัง้
ใหญ่ ๒ ครัง้ คือ
ครัง้ ที่หนึง่ ประมาณสมัยอยุธยาตอนกลาง ระหว่างปี พ.ศ.๒๑๐๙ ๒๑๑๑ ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ผู้นาในการบูรณะคือ เจ้ าอิน บุตรปะขาวสนกับนาง
เป้า ชาวบ้ านสทัง ตาบลหานโพธิ
ครัง้ ที่สอง ในรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา เมื่อปี พ.ศ.๒๒๔๒ ผู้นาในการ
บูรณะคือพระครูอินทเมาลี ฯ คณะป่ าแก้ ว หัวเมืองพัทลุง เมื่อบูรณะแล้ วได้ ขอให้ สมเด็จพระวัน
รัตน์ ขอพระบรมราชานุญาต ให้ ญาติโยมที่ร่วมทาการบูรณะเว้ นการเสียส่วยสาอากรให้ ทาง
ราชการ ซึง่ ได้ รับโปรดเกล้ า ฯ พระราชทานให้ ตามที่ต้องการ
เมื่อเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่สอง เมื่อปี พ.ศ.๒๓๑๐ วัดเขียนบางแก้ ว
กลายเป็ นวัดร้ างไป จนได้ มีการบูรณะขึ ้นใหม่ ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั
2.1.2.2 ชุมชนรอบๆเขาอกทะลุ เขาอกทะลุมีลกั ษณะเป็ นรูปกลมกลวง
เส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๐ เมตร มองเห็นได้ ในระยะไกลในสมัยโบราณ ฯ ที่เดินเรื อใน
ทะเลสาบสงขลา จะมองเห็นภูเขาอกทะลุเป็ นที่หมายของเมืองพัทลุง บนภูเขาอุดมสมบูรณ์ไป
ด้ วยป่ าไม้ นานาชนิด พื ้นที่เชิงเขามีประชาชนอยูอ่ าศัยและใช้ เป็ นพื ้นทีเกษตรกรรม ด้ านทิศ
ตะวันตกและทิศเหนือมีลาคลองไหลผ่านเรี ยกว่า คลองโรงตรวน ไหลไปทางด้ านทิศตะวันออก ไป
รวมกับคลองอื่น ๆ ที่บ้านหัวควน เรี ยกว่า คลองลาปา แล้ วไหลไปออกทะเลสาบสงขลาที่บ้าน
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ลาปา ตาบลลาปา อาเภอเมือง ฯ ด้ านทิศใต้ ของภูเขามีคลองตานานไหลผ่านไปรวมกับคลองโรง
ตรวน ที่บ้านหัวโคน เส้ นทางน ้าเหล่านี ้ในอดีตเชื่อว่า เป็ นเส้ นทางคมนาคมทางน ้าของชุมชน
โบราณ ในแผ่นดินกับชุมชนบริ เวณทะเลสาบสงขลา เนื่องจากลาน ้าเหล่านี ้ไหลผ่านชุมชนโบราณ
หลายแห่ง เช่น ชุมชนบ้ านม่วง ชุมชนบ้ านโพรงมะพร้ าวหรื อชุมชนบ้ านพญาขัน ชุมชนบ้ านควนแร่
ชุมชนบ้ านควนสาร และชุมชนบ้ านลาปา เป็ นต้ น เขาอกทะลุเป็ นภูเขาที่เชื่อกันว่าศักดิ์สทิ ธิ์ และ
เป็ นที่สงิ สถิตของเจ้ าแม่ฤดี เจ้ าแห่งเขาอกทะลุ ชาวเมืองพัทลุงถือเสมือนเสาหลักเมืองพัทลุง ด้ วย
เหตุนี ้ทางราชการจึงนาเอาภาพเขาอกทะลุ และเจดีย์บนยอดเขามาทาเป็ นตราสัญลักษณ์ของ
จังหวัด นอกจากนี ้เขาอกทะลุยงั เป็ นแหล่งโบราณคดีที่สาคัญของจังหวัด ภายในถ ้าต่าง ๆ บนภูเขา
ได้ พบพระพิมพ์ดินดิบศิลปะศรี วิชยั (พุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๓) เป็ นจานวนมาก
2.1.2.3 ชุมชนเมืองคลองลาปา (พ.ศ.2334-2369 และ พ.ศ.2409-2446) ได้ แก่
บริ เวณสวนดอกไม้ กบั บริ เวณที่ตงจวนเก่
ั้
าหรื อวังเก่าและวังใหม่ เมืองพัทลุงสมัยนี ้เจริ ญรุ่งเรื อง
มาก มีวดั สาคัญและสวยงามที่เกิดขึ ้นหลายแห่ง เช่น
-วัดวัง อยูใ่ นเขตตาบลลาปา อาเภอเมือง ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้ าง
เมื่อใด จากพงศาวดารเมืองพัทลุงมีวา่ พระยาพัทลุง (ทองขาว) ได้ สร้ างวัด มีอุโบสถ และระเบียง
รอบไว้ กลางเมืองวัดหนึง่ เมื่อปี พ.ศ.๒๓๕๙ ในพงศาวดารและลาดับวงศ์ตระกูลเมืองพัทลุงมี
ความว่า พระยาพัทลุง (ทองขาว) ได้ ปฏิสงั ขรณ์วดั ที่ตาบลลาปาวัดหนึง่ ให้ ชื่อว่าวัดวัง มีอุโบสถ
พัทธสีมา และวิหาร เป็ นวัดรับน ้าพระพิพฒ
ั น์สตั ยา จากทาเนียบวัดจังหวัดพัทลุงระบุวา่ วัดวัง
สร้ างขึ ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๓๑ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพราะใน
สมัยนันได้
้ ย้ายเมืองพัทลุงมาตังที
้ ่โคกลุง บริ เวณนี ้ยังไม่มีวดั ที่ใช้ ประกอบพิธีทางศาสนา เมื่อสร้ าง
วัดขึ ้นแล้ วก็พิจารณาเห็นว่าวัดควนมะพร้ าว ซึ่งเป็ นสถานที่ประกอบพิธีถือน ้าพระพิพฒ
ั น์สตั ยา มา
ตังแต่
้ สมัยกรุงธนบุรีนนั ้ อยูห่ า่ งไกลจากตัวเมืองมาก จึงได้ ยกวัดวังขึ ้นเป็ นวัดถือ
น ้าพระพิพฒ
ั น์สตั ยา ในสมัยพระยาพัทลุง (ทับ) ได้ ทาการบูรณะวัดวัง โดยให้ หลวงยกกระบัตร
(นิ่ม) รื อ้ กาแพงเมืองที่เขาชัยบุรีมาบูรณะและได้ ฉลอง เมื่อปี พ.ศ.๒๔๐๓ ต่อมาวัดวังได้ ลด
ความสาคัญลง จากที่เคยใช้ เป็ นวัดสาหรับประกอบพิธีถือน ้าพระพิพฒ
ั น์สตั ยา ทาพิธีสมโภชต้ น
ดอกไม้ เงิน ดอกไม้ ทอง เนื่องจากได้ ย้ายเมืองพัทลุงไปตังที
้ ่ตาบลคูหาสวรรค์ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๗ วัด
วังจึงทรุดโทรมลงตามลาดับต้ องทาการบูรณะอยูห่ ลายครัง้ ชื่อของวัดมีที่มาเป็ นสองนัยคือ นัยแรก
เนื่องจากมีลาคลองน ้าเชี่ยวไหลมาบรรจบกับคลองลาปาทางทิศใต้ ของวัด เกิดเป็ นวังน ้าลึก
ชาวบ้ านจึงเรี ยกว่า หัววัง และเรี ยกชื่อวัดนี ้ว่า วัดวัง นัยที่สอง เนื่องจากวัดวังตังอยู
้ ใ่ กล้ จวนเจ้ า
เมือง หรื อที่ชาวบ้ านเรี ยกว่า วังเจ้ าเมืองพัทลุง จึงเรี ยกว่า วัดวัง
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-วัดวิหารเบิก ชาวบ้ านนิยมเรี ยกว่าวัดเบิก ไม่มีหลักฐานว่าสร้ างขึ ้น
เมื่อใด จากหลักฐานทางสถาปั ตยกรรม สันนิษฐานว่า สร้ างในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น มีเรื่ องเล่า
ว่า สร้ างขึ ้นพร้ อมกับวัดวัง และวัดยางงาม ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ กล้ กนั การสร้ างวัดทังสามแห่
้
งดังกล่าว เป็ น
การแข่งขันกันด้ านฝี มือช่าง ดังจะเห็นว่าลักษณะทางสถาปั ตยกรรมของวัดทังสามแห่
้
ง มีลกั ษณะ
คล้ ายคลึงกันมาก
-วัดยางงาม อยูใ่ นเขตตาบลลาปา อาเภอเมือง ฯ ตามประวัติกล่าวว่า
ผู้สร้ างวัดนี ้คือจอมแพ่ง จอมจ่า แต่ไม่ได้ ระบุปีทีส่ ร้ างไว้ จากทาเนียบวัดจังหวัดพัทลุง ระบุวา่ วัดนี ้
สร้ างเมื่อปี พ.ศ.๒๓๔๘ ผู้สร้ างคือพ่อจอมเสนี โดยสร้ างหลังวัดโพเด็ด เล็กน้ อย การสร้ างอาศัย
แรงงานจากนักโทษเมืองพัทลุง
-วังเก่ าวังใหม่ เป็ นวังเก่าของพระยาวุฒิไวยวรนาท ส่วนวังใหม่เป็ นของ
พระยาอภัยบริ รักษ์ วังทังสอง
้ สร้ างแบบเรื อนไทย การประกอบใช้ ลกู สักหรื อลิม่ ภายในวังจะมีของ
ใช้ เจ้ าเมืองต่างๆ บริ เวณวังด้ านหลังวังใหม่มีศาลาริ มน ้า
2.1.2.4 อุทยานทะเลน้ อย อยูท่ างด้ านเหนือสุดของทะเลสาบสงขลา เป็ นแหล่ง
ที่มีความสาคัญทางนิเวศวิทยา ประกอบด้ วยระบบนิเวศน ้า และระบบนิเวศบก ที่มีความสัมพันธ์
กันอย่างใกล้ ชิด เป็ นแหล่งอุดมสมบูรณ์ และมีสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมแก่การดารงชีพของนก
นานาชนิด โดยเฉพาะนกน ้า ซึง่ มีจานวนนับหมื่นตัวเกือบทุกฤดูกาล ทาให้ ทะเลน้ อย เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึง่ ของจังหวัดพัทลุง และของประเทศไทย กระทรวงเกษตร ฯ ได้ ประกาศ
เป็ นเขตห้ ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย ตังแต่
้ ปี พ.ศ.๒๕๑๘ มีพื ้นที่ประมาณ ๔๕๗
ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตครอบคลุมพื ้นที่ ๓ จังหวัดคือ จังหวัดพัทลุง นครศรี ธรรมราชและ
สงขลา
เขตห้ ามล่ าสัตว์ ป่าทะเลน้ อย เป็ นหนึง่ ในพื ้นที่ชุ่มน ้า จานวน ๔๒
แห่ง ในประเทศไทย มีความสาคัญระดับนานาชาติ ในฐานะที่เป็ นถิ่นที่อยู่ และที่หากินสาคัญของ
นกน ้า ได้ รับการเสนอและจัดตังให้
้ เป็ นพื ้นที่ชุ่มน ้า ที่มีความสาคัญระดับนานาชาติแห่งแรกของ
ประเทศไทย ภายใต้ อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการอนุรักษ์ พื ้นที่ชุ่มน ้า เขตห้ ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้ อย มีสภาพ
เป็ นทะเลสาบน ้าจืดที่มีน ้าท่วมขังตลอดปี พื ้นที่ทางตอนเหนือเป็ นพรุขนาดใหญ่ ที่มีความสาคัญ
ต่อระบบนิเวศ เนื่องจากเป็ นพรุน ้าจืดหรื อบึงน ้าจืดแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีไม้ เสม็ดขาวขึ ้นอยู่
เป็ นกลุม่ ก้ อน จึงเป็ นหน่วยควบคุมน ้า ตะกอนและมวลสาร และธาตุอาหารสาคัญในทะเลน้ อย จึง
มีชุมชนอยูอ่ ย่างหนาแน่น คือ วัฒนธรรมประมง
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ความหนาแน่ นทางวัฒนธรรม

โคกเมืองบางแก้ ว
ชุมชนคลองลาปา

เขาอกทะลุ
วังเก่ าวังใหม่
วัดวัง
วัดวิหารเบิก
วัดยางงาม
ชุมชนทะเลน้ อย

ภาพที่ 92 ภาพแสดงความหนาแน่นทางวัฒนธรรมชุมชนของพื ้นที่จงั หวัดพัทลุง
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
จากการศึกษาความหนาแน่นทางวัฒนธรรมของพื ้นที่จงั หวัดพัทลุง เห็นว่าพื ้นที่ที่มี
วัฒนธรรมอยูอ่ ย่างหลากหลายของความเจริญรุ่งเรื องของชุมชนในอดีต โดยมีสภาพไม่เปลีย่ นไป
มากนัก การตังศู
้ นย์สง่ เสริ มวัฒนธรรมโนรา ก็ต้องมีวฒ
ั นธรรมของสังคมที่จะทาให้ ศนู ย์สง่ เสริ ม
วัฒนธรรมโนรามีการตอบรับของคนในสังคมนันด้
้ วย
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แหล่ งประวัติศาสตร์ โนรา
ตานานเรื่ องเล่าของต้ นกาเนิดโนรา คือ เรื่ องแม่ศรี มาลาที่ถกู ลอยแพไป
ติดเกาะกะชังในทะเลสาบ (ดูหน้ าที่ 15 เรื่ องประวัติโนรา ) ดังนันการเลื
้
อกที่ตงโครงการต้
ั้
องเป็ น
พื ้นที่ทางวัฒนธรรมของโนราด้ วย คือ น่าจะมีพื ้นที่มองเห็นทะเลสาบ หรื ออยูร่ ิ มบริ เวณทะเลสาบ
เพื่อช่วยสร้ างบรรยากาศการรับรู้ทางด้ านวัฒนธรรมของโนราได้ ดียิ่งขึ ้น

“เกาะกะชัง” อยู่ใน
บริเวณเกาะสี่ เกาะห้ า

ภาพที่ 93 ภาพแสดงแหล่งตานานเรื่ องเล่าของโนรา
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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ภาพที่ 94 ภาพแสดงถึงอาชีพเกษตรกรรมที่อยูบ่ ริ เวณลุม่ ทะเลสาบมากที่สดุ คือ การปลูกข้ าว
(อาชีพ ทานา มีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กบั วัฒนธรรมโนราทังฤดู
้ กาลในแต่ละปี และวิถีชีวิตกลุม่
โนรา)
ที่มา: การท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง
สรุป: พื ้นที่ที่ยงั มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดัง่ เดิมอยูจ่ ะช่วยในการส่งเสริ มวัฒนธรรมพื ้นบ้ านได้ มาก
ที่สดุ รอบลุม่ น ้าทะเลสาบ
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ตารางที่ 28 แสดงกลุม่ ย่านวัฒนธรรมชุมชนโบราณรอบลุม่ น ้าทะเลสาบ

ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
2.1.3 การคมนาคม

ภาพที่ 95 ภาพแสดงการคมนาคมเข้ าถึงลุม่ น ้าทะเลสาบ
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพัทลุง
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สรุป: การเข้ าถึงลุม่ น ้าทะเลสาบ
ตารางที่ 29 แสดงการเข้ าถึงลุม่ น ้าทะเลสาบ

ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
2.1.4.จานวนนักท่ องเที่ยวของจังหวัด
ตารางที่ 30 แสดงจานวนนักท่องเที่ยวของจังหวัดรอบลุม่ ทะเลสาบ

2.1.5. ราคาที่ดนิ
ตารางที่ 31 แสดงราคาที่ดิน รอบลุม่ น ้าทะเลสาบ

2.1.6.สถานศึกษาทุกระดับ
ตารางที่ 32 แสดงสถานศึกษาทุกระดับรอบลุม่ น ้าทะเลสาบ

ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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2.1.7.สภาพภูมิอากาศของพืน้ ที่รอบลุ่มนา้ ทะเลสาบ

ภาพที่ 96 ภาพแสดงการผันแปรของปริ มาณน ้าฝนรายเดือนในแต่ละลุม่ น ้าย่อยของลุม่ ทะเลสาบ
ที่มา: การท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง
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2.1.7.1 สภาพภูมิประเทศ

ภาพที่ 97 ภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดพัทลุง
ที่มา: หนังสือสังคมศึกษา “พัทลุง” ท้ องถิ่นของเรา๑, สมเสริ ม ชูรักษ์ , โรงพิมพ์พทั ลุง,2521หน้ า 23
2.1.7.2 สภาพภูมิอากาศ
ภูมิอากาศในพื ้นทีลมุ่ น ้ารอบทะเลสาบสงขลาจัดอยูใ่ นกลุม่ มรสุมเขตร้ อน ซึง่ จัด
ว่าแล้ งอยูส่ องช่วงคือ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคมช่วงหนึง่ อีกช่วงหนึง่ คือเดือนมิถนุ ายนถึง
เดือนสิงหาคม ส่วนช่วงที่มีฝนตกหนักมากคือเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ปริ มาณฝนเฉลีย่ ใน
รอบ ๓๑ ปี ประมาณ ๒,๒๐๔.๙๖ ม.ม. แต่น ้าฝนในพัทลุงมีความแปรปรวนมากบางปี ต่ากว่า
ค่าเฉลีย่ มาก บางปี มีฝนตกจานวนน้ อยกว่าค่าเฉลีย่ แต่ปริ มาณน ้าฝนมาก แสดงว่าจานวนที่ปีใด
ฝนตกน้ อยวัน ปริ มาณฝนมากน ้าก็จะท่วมหลังจากแห้ งแล้ งมานาน และระยะหลังๆ จังหวัดพัทลุง
จะพบกับปั ญหาน ้าท่วมบ่อยขึ ้น ขณะเดียวกันในปี นันๆมี
้ ความแห้ งแล้ งเป็ นระยะยาวนานด้ วย
เพราะปริ มาณน ้าฝนที่ตกลงมาเพียงระยะสันไม่
้ กี่วนั แต่ปริ มาณมาก

ภาพที่ 98 ภาพแสดงลักษณะภูมิอากาศเฉลีย่ ในรอบปี ของจังหวัดพัทลุง
ที่มา: หนังสือสังคมศึกษา “พัทลุง” ท้ องถิ่นของเรา๑, สมเสริ ม ชูรักษ์, โรงพิมพ์พทั ลุง,2521หน้ า 22
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ฤดูกาล
๑. ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน กรกฎาคม ระยะนี ้ในพื ้นที่
จะอยูใ่ นเขตอับลม ภูเขาบรรทัดกันก
้ าบังลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ไว้ ฝนจึงตกน้ อย
๒. ฤดูฝน ระหว่างปลายเดือนกรกฎาคม ถึง มกราคม เดือนที่ฝนตกชุก
ที่สดุ คือเดือนพฤศจิกายน ได้ รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
อุณหภูมิ
อุณหภูมิของพื ้นที่ลมุ่ น ้าทะเลสาบสงขลาจะร้ อนที่สดุ คือ ประมาณ
๓๖.๘ องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน ดวงอาทิตย์จะตรงศีรษะปี ละ ๒ ครัง้ คือ ประมาณวันที่
๑๐ เมษายน และ วันที่ ๔ กันยายนของทุกปี ส่วนอุณหภูมิต่าที่สดุ โดยเฉลีย่ ประมาณ ๒๖.๕
องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม
ลมมรสุม ได้ รับลมมรสุม ๒ ฝ่ าย คือ
๑. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมจะเริ่ มพัดชัดเจนมาจากทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน และนาฝนมาตกในฤดูร้อน ซึง่ มีปริ มาณน้ อย
เนื่องจากเขาบรรทัดกันก
้ าบังลม
๒. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่ มพัดในเดือนตุลาคมถึงเดือน
เมษายน ในเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม จะมีอิทธิพลของลมหนาวที่พดั ผ่านอ่าวไทย จะ
นาเอาฝนตกหนักและอาจเกิดพายุดีเพรสชันหรื อโซนร้ อนพัดเข้ าสู่พื ้นที่ลมุ่ น ้าทะเลสาบสงขลาทา
ให้ น ้าท่วมหนัก บางปี ติดต่อกันหลายครัง้ ในเดือนธันวาคม
สรุป: ภูมิอากาศของพื ้นที่ลมุ่ น ้าทะเลสาบ
ตารางที่ 33 แสดงภูมิอากาศของชุมชนสาคัญรอบลุม่ น ้าทะเลสาบ

ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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ตารางให้ คะแนนการเลือกย่ านที่ตงั ้ โครงการ
ตารางที่ 34 แสดงเกณฑ์การให้ คะแนนเลือกจังหวัดทัง้ 3 จังหวัด

ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
สรุป เลือกย่ านที่ตงั ้ ที่ พืน้ ที่รอบลุ่มนา้ ทะเลสาบในจังหวัดพัทลุง
2.2 เกณฑ์ ในการเลือกที่จะนามาพิจารณาพืน้ ที่ย่านชุมชนในพืน้ ที่จงั หวัดพัทลุง
2.2.1. กลุ่มวัฒนธรรมโนราสายดั่งเดิม เป็ นกลุม่ เป้าหมายที่จะส่งเสริ มทางด้ าน
วัฒนธรรมโนรามากที่สดุ
ตารางที่ 35 แสดงย่านวัฒนธรรมชุมชนสาคัญดัง่ เดิมของพื ้นที่จงั หวัดพัทลุง

2.2.2 การคมนาคม
ตารางที่ 36 แสดงการคมนาคมการเข้ าถึงเพื่อหาที่ตงโครงการ
ั้
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2.2.3 จานวนนักท่ องเที่ยวของจังหวัด
ตารางที่ 37 แสดงสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวมาเยือนของจังหวัดพัทลุง

ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
2.2.4 ราคาที่ดิน
ตารางที่ 38 แสดงราคาที่ดินที่เหมาะสมในการตังโครงการ
้

ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
2.2.6 สภาพภูมิอากาศของพืน้ ที่รอบลุ่มนา้ ทะเลสาบ
ตารางที่ 39 แสดงสภาพภูมิอากาศของพื ้นที่แนวติดต่อกับทะเลสาบ

ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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ภาพที่ 99 ภาพแสดงย่านวัฒนธรรมของชุมชนสาคัญของจังหวัดพัทลุง
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
ตารางให้ คะแนนการเลือกย่ านที่ตงั ้ โครงการจังหวัดพัทลุง
ตารางที่ 40 แสดงการเลือกย่านที่ตงโครงการ
ั้

ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
สรุป เลือกย่ านที่ตงั ้ ที่โครงการ "ย่ านชุมชนคลองลาปา"
แผนแนวทางการพัฒนาของพืน้ ที่
(ที่มา: ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ของจังหวัดพัทลุง)
2.3.1.ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ขององค์ การบริหารส่ วนจังหวัดพัทลุง
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของจังหวัดพัทลุงสามารถสนับสนุนโครงการให้
โครงการพัฒนาเป็ นแบบไหนได้ เนื่องจาก ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นพื ้นที่จงั หวัดพัทลุงซึง่ ควรยึดหลักการพัฒนา
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ของจังหวัดเป็ นหลัก การพัฒนามีสว่ นที่สง่ เสริ มด้ านวัฒนธรรมซึง่ โครงการนี ้เป็ นการส่งเสริ ม
วัฒนธรรมโนรา อยูแ่ ล้ ว เช่น ส่งเสริ ม อนุรักษ์ สืบสานการละเล่นดัง่ เดิมของโนราเป็ นพัฒนาต่อ
ยอดแก่เยาวชน, อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นรวมทังการปลู
้
กโรงโนราโรงครู, รักษาจารี ต
ประเพณีการนับถือตายายจนเกิดกิจกรรมการละเล่นเข้ าทรงตายายเพื่อปรับความเข้ าใจใน
ครอบครัว, สืบสานภูมิปัญญาท้ องถิ่นการปลูกโรงโนรา, คติความเชื่อต่างๆ ให้ กบั เยาวชนเพื่อ
พัฒนาต่อยอดต่อไป โดยจะยกหัวข้ อสาคัญของยุทธศาสตร์ ของจังหวัดที่เกี่ยวข้ องกับโครงการมา
เพื่อความหนักแน่นของโครงการมีดงั ต่อไปนี ้
1.1 พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1.ส่งเสริ มและสนับสนุนการสร้ างงาน สร้ างอาชีพ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้ าง
รายได้ ให้ แก่ประชาชน
2.ส่งเสริ มและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ประเพณี
วัฒนธรรมทางศาสนา
3.ส่งเสริ มและสนับสนุนการท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด
4.ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาท้ องถิ่น
1.2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ 2 ด้ านคุณภาพชีวติ
แนวทางการพัฒนา: สร้ างความพร้ อมของประชาชนรองรับสังคมอาเซี่ยน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ 3 ด้ านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปั ญญา
แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริ มสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา: อนุรักษ์ และส่งเสริ มศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นและทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ 4 ด้ านทรัพยากรธรรมชาติส่ ิงแวดล้ อมและการท่ องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยว
1.3 การท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง การท่องเที่ยวที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษา
ชื่นชมและเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิ ตของคนใน
ท้ องถิ่น บนพื ้นฐานของความรู้และความรับผิดชอบต่อระบบิเวศ และผู้ที่มาท่องเที่ยวนันจะต้
้ องรู้
และไม่ทาลายสภาพแวดล้ อม เช่นทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชุมชน หรื อสิง่ ที่นา่ สนใจที่จะทา
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ให้ การท่องเที่ยวนันเสี
้ ยหาย ซึง่ การท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ ของจังหวัดเน้ นรู ปแบบการท่องเที่ยวใน
เชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยการมีสว่ นร่วมกับชุมชนและท้ องถิ่น
การพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เป้าประสงค์ : การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่มีมาตราฐานภายใต้ การมีสว่ นร่วมและ
สร้ างรายได้ ที่ยงั่ ยืนสูช่ ุมชน
ตัวชีว้ ัดและค่ าเป้าหมายหลักของการพัฒนา (KPI/Target)
1.จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ รับการพัฒนา และผ่านเกณฑ์มาตราฐาน
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพิ่มขึ ้นปี ละ 1 แห่ง
2.รายได้ โดยรวมจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้นปี ละ 6%
3.จานวนผู้มาเยี่ยมเยือน (นักท่องเที่ยว/นักทัศนาจร) เพิ่มขึ ้นปี ละ 2%
4.จานวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัด ที่กลับมา
เที่ยวซ ้าเพิ่มขึ ้นเฉลีย่ ปี ละ 1%
กลยุทธ์
1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ และระบบบริ การด้ านการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืน และมีมาตราฐาน
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้ านการท่องเที่ยว
3.พัฒนาระบบบริ หารจัดการด้ านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
4.พัฒนาด้ านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เชิงรุก
โครงการสาคัญ (Flagship)
1.โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ จงั หวัดพัทลุง
2.โครงการพัฒนาศักยภาพด้ านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครื อข่ายชุมชน
ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง
3.โครงการส่งเสริ มมหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง
1.4 การพัฒนาคนและสังคมให้ มีคุณภาพ
คนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี หมายถึง คนมีสขุ ภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกมิติ (กาย
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม สิง่ แวดล้ อมฯ) ได้ รับการศึกษาตามศักยภาพที่มีอยู่ มีที่อยูอ่ าศัย
เป็ นหลักแหล่งมัน่ คง มีอาชีพ/รายได้ เพียงพอต่อการดารงชีพมีหลักประกันความมัน่ คง มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้ รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรมมีศกั ดิ์
ของความเป็ นมนุษย์ สามารถดารงชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุข
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เป้าประสงค์
1.ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้ มแข็ง มีความสามารถในการบริ หารจัดการ
ชุมชน และพึง่ ตนเองได้ อย่างยัง่ ยืน ควบคูก่ บั การสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ตัวชีว้ ัดและค่ าเป้าหมายหลักของการพัฒนา (KPI/Target)
1.ร้ อยละของตาบลที่มีการดาเนินกิจกรรมของเครื อข่ายวัฒนธรรม 80 %
กลยุทธ์
1.สร้ างภูมิค้ มุ กันให้ คนในสังคมมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม เอื ้ออาทร มี
จิตสานึก รู้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงรู้คณ
ุ ค่าและสงวนรักษาให้ ประชาชนทุกคนเข้ าถึงการศึกษาทุก
ระดับทังในและนอกระบบ
้
มีคณ
ุ ภาพตามมาตราฐานการศึกษา และส่งเสริ มการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
โครงการสาคัญ (Flagship)
1.โครงการเสริ มสร้ างชุมชนเข้ มแข็ง
ส่งเสริ มและพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่น, ส่งเสริ มและพัฒนาศูนย์การ
เรี ยนรู้ชุมชน และปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรม
2.โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนพัทลุง
2.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ ั งตะวันออก
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เมืองศูนย์กลางการเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ ที่เติบโตอย่างมัน่ คง
บนพื ้นฐานของชุมชเข้ มแข็ง และเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยงั่ ยืน”
พันธกิจ(Mission)
1.พัฒนาระบบการท่องเที่ยวให้ เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยัง่ ยืน โดยการผสานเชื่อมโยง
กับกลุม่ อันดามันและเอกลักษณ์โดดเด่นระดับโลก
2.ส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่ วมสร้ างกลุม่ จังหวัดสูเ่ มืองสี
เขียวที่มีระบบชุมชนเข้ มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ รวม (Objectives)
1.พัฒนาการท่องเที่ยวของกลุม่ จังหวัด สูก่ ารท่องเที่ยวนานาชาติที่ยงั่ ยืน
2.สร้ างและพัฒนากลุม่ จังหวัดให้ เป็ นพื ้นที่สีเขียวที่ยงั่ ยืน (Green Area)
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 พัฒนาสูก่ ารเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
ที่ 4 การพัฒนาสูเ่ มืองสีเขียว ชุมชนเข้ มแข็ง มัน่ คง มัง่ คัง่ อย่างยัง่ ยืน
ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานทางการคมนาคม และการโลจิสติกส์
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ตารางที่ 41 แสดงประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการนาไปใช้
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
2.พัฒนาสูก่ ารเป็ นศูนย์กลาง 2.1 เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ 2.1.2 ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน
การท่องเที่ยวระดับนานาชาติ หลากหลายเติบโตบนฐาน ให้ มีศกั ยภาพทางการท่องเที่ยวที่
การอนุรักษ์ เป็ นแหล่ง
สร้ างงาน อาชีพรายได้ แก่ชุมชน
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เป็ นการเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยว
บนฐานการพัฒนาแบบมีสว่ นร่วม
และอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
2.1.3เปิ ดตลาดใหม่ตอ่ ยอดของ
เก่าสร้ างเสริ มกิจกรรมและช่องทาง
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงทะเล อารย
ธรรม และป่ าเขาผ่านช่องทาง
แหล่งท่องเที่ยวอันดามันภาคกลาง
ตอนล่าง แหล่งท่องเที่ยวหลักและ
ประชาคมอาเซียน
2.1.4 จัดระบบการบริ การ
นักท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพ เน้ นการ
ดูแลอย่างทัว่ ถึงสร้ างการท่องเที่ยว
แบบอุ่นใจ ปลอดภัย ประทับใจ
และมาเที่ยวซ ้า
4.การพัฒนาสูเ่ มืองสีเขียว
4.1 ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ 4.1.2 ส่งเสริ มการใช้ องค์ความรู้
ชุมชนเข้ มแข็ง มัน่ คง มัง่ คัง่
ชีวิตที่ดี ระบบการจัดการ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น วัฒนธรรม
อย่างยัง่ ยืน
ชุมชนมีความเข้ มแข็งบน ประเพณี และแหล่งอารยธรรม
ฐานปรัชญาความพอเพียง เพื่อพัฒนาสูเ่ ศรษฐกิจสร้ างสรรค์
และสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
ในกลุม่ จังหวัดปรัชญาเศรษฐกิจ
(ที่มา: ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ของจังหวัดพัทลุง)
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ตารางที่ 42 แสดงประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการนาไปใช้ (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
4.1.4 เสริ มสร้ างองค์ความรู้
พัฒนาชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ และ
ส่งเสริ มประชาชนใฝ่ รู้ตลอดชีวิต
4.1.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผู้นาชุมชนท้ องถิ่น และส่งเสริ ม
การมีสว่ นร่วมทุกภาคส่วนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อมภูมิปัญญา
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
แหล่งอารยธรรมของกลุม่ จังหวัด
5.การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน 5.1 โครงสร้ างการคมนาคม 5.1.2 ส่งเสริ มท้ องถิ่นร่วมพัฒนา
ทางการคมนาคม และการโลจิ และโลจิสติกส์ของกลุม่
เชื่อมต่อระบบการคมนาคม และ
สติกส์
จังหวัด เอื ้อต่อการท่องเที่ยว การโลจิสติกส์จากเส้ นทางหลักสู่
และการเกษตร
ชุมชน เพือ่ เพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยว และเกษตรของกลุม่
จังหวัด
5.1.3 วางระบบโครงสร้ าง
พื ้นฐานการคมนาคมโลจิสติกส์
การสารณูปโภค รองรับการขนส่ง
สินค้ าทางการเกษตร การ
ท่องเที่ยวที่มีมาตราฐาน โดย
การบูรณาการกับท้ องถิ่น และ
แนวทางการพัฒนาระดับชาติ
(ที่มา: ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ของจังหวัดพัทลุง)
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2.3.3 นโยบายการพัฒนา ของจังหวัดพัทลุง
โดยมุ่งหวังเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและนาความผาสุกสูป่ ระชาชน
ชาวพัทลุง ให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้นโดยให้ ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง เน้ นกระบวนการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน เข้ ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาจังหวัดพัทลุง ภายใต้ ระเบียบ
กฎหมายที่ใช้ ในการบริ หารราชการ ตามที่กฎหมายกาหนดให้ เป็ นอานาจหน้ าที่จะต้ องบริ หาร
จัดการพัฒนาท้ องถิ่น ซึง่ กาหนดนโยบายในการบริ หารงาน ซึง่ โครงการศูนย์วฒ
ั นธรรมโนราอยูใ่ น
แผน จานวน 7 ด้ าน คือ
2.นโยบายด้ านส่ งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 ด้ านเศรษฐกิจ
2.1.1 ส่งเสริ มสนับสนุนกลุม่ อาชีพ เพื่อการผลิตและแปรรูปสินค้ าชุมชน
(OTOP) โดยการสนับสนุนดาเนินงานของกลุม่ ฯการสนับสนุนด้ านการตลาด และสนับสนุนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาตราฐานและใช้ ศนู ย์ OTOP ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดพัทลุงเป็ น
ศูนย์กลางในการกระจายสินค้ าออกสูต่ ลาดในภูมิภาคต่างๆ ทัว่ ประเทศ
2.1.2 พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ เหมาะสม เพื่อกระตุ้นการลงทุน
ในด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง
2.3 ด้ านการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
2.3.1 สนับสนุนการเรี ยนรู้ให้ แก่ประชาชนในทุกระดับให้ สามารถเข้ าถึง
แหล่งเรี ยนรู้ ในชุมชน
2.3.2 ส่งเสริ มสนับสนุนวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
การขับเคลือ่ นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ แก่ชุมชน เพื่อทีจ่ ะสามารถสร้ างรายได้ สร้ างอาชีพ
ให้ แก่ตนเองและครอบครัว
2.3.3 สนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์เรี ยนรู้ ปราชญ์ ชาวบ้ าน ศูนย์
เรี ยนรู้ในชุมชน ศูนย์เรี ยนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในจังหวัดพัทลุง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และการขยายผลการดาเนินของศูนย์เรี ยนรู้ ในชุมชนต่างๆ ให้ แก่ประชาชนผู้สนใจ
หรื อชุมชนในท้ องถิ่น
2.5 ด้ านการศึกษา
2.5.1 สนับสนุนการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยเน้ นกระบวนการมีสว่ นร่วมระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น ตามภารกิจที่กาหนด

171
2.5.2 การสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ให้ แก่เยาวชนของจังหวัดพัทลุง ในทุก
ระดับ เพื่อให้ สามารถเข้ าถึงแหล่งเรี ยนรู้ ในจังหวัดพัทลุง และเป็ นการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนอีกทาง
หนึง่ ด้ วย
2.5.3 สนับสนุนห้ องเรี ยนไร้ พรมแดนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
2.5.4 สนับสนุนโครงการการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน (Summer
Camp) และสนับสนุนการจัดกิจกรรม/การฝึ กอบรมเยาวชน ให้ แก่นกั เรี ยน และเยาวชนในรูปแบบ
ที่เหมาะสม
3.นโยบายด้ านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้ อย
3.3 การรักษาความสงบเรียบร้ อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน
3.3.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ แก่เด็กและเยาวชน ให้ ได้ ใช้ เวลา
ว่างให้ เกิดประโยชน์ และเพื่อลดปั ญหายาเสพติด และปั ญหาทางสังคมของเยาวชน
4.นโยบายด้ านการส่ งเสริมการลงทุน การส่ งเสริมการท่ องเที่ยว
4.2 ด้ านการท่ องเที่ยว
4.2.1 ส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการท่องเที่ยว
เกี่ยวกับ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงประเพณีท้องถิ่น
ฯลฯ โดยพิจารณาสนับสนุน การดาเนินงานร่วมกันในระดับพื ้นที่ ระดับอาเภอและระดับจังหวัด
4.2.2 ส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ธรรมชาติ เชิงเกษตร
ศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตชุมชน
4.2.3 สนับสนุนการพัฒนาเยาวชน บุคลากรที่เกี่ ยวข้ องเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและก้ าวสูป่ ระชาคมอาเซี่ยน
4.2.4 พัฒนาด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานที่ได้ มาตราฐานที่จะสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง
4.2.5 ส่งเสริ มบทบาทการทางานร่วมกันระหว่างองค์กรการปกครองส่วน
ท้ องถิ่นในการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง
6.นโยบายด้ านศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
6.1 ส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอนั ดี
งามของท้ องถิ่น ส่งเสริ มกิจกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของชาวพัทลุง เช่น งานวันอนุรักษ์ มรดกไทย งาน
ประเพณีเดือนสิบ งานประเพณีชกั พระ เป็ นต้ น
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6.4 สนับสนุนศูนย์เรี ยนรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นต่างๆ แหล่งเรี ยนรู้ทางวัฒนธรรมใน
ท้ องถิ่นของจังหวัดพัทลุง เพื่อสนับสนุนให้ เป็ นแหล่งการศึกษา/แหล่งเรี ยนรู้ทางวัฒนธรรมของเด็ก
และเยาวชน
2.4 เกณฑ์ ในการเลือกที่ตงั ้ โครงการ ของย่านชุมชนคลองลาปา
ตารางที่ 43 แสดงค่าน ้าหนักในการเลือกที่ตงโครงการ
ั้
รายการ
นา้ หนัก (ร้ อยละ)
-ความหนาแน่นของวัฒนธรรมโนรา
5
-ความหนาแน่นของวัฒนธรรมชุมชน
5
ความหนาแน่ นของวัฒนธรรม คิดเป็ น
10
-ผังสี กฎหมาย
10
-ขนาด ความเหมาะสมของที่ดิน
10
ลักษณะการใช้ ท่ ีดนิ คิดเป็ น
20
-ไฟฟ้ า, ประปา
10
- รถประจาทาง, รถรับจ้ าง, รถไฟ
5
-ถนน, ทางจักรยาน, ทางเท้ า
5
สาธารณูปโภค คิดเป็ น
20
- สถานศึกษาภาครัฐ, เอกชน
5
- ที่พกั นักท่องเที่ยว
5
- สถานีอนามัย, สถานีตารวจ
5
สาธารณูปการ คิดเป็ น
15
-พิพิธภัณฑ์, ศูนย์การศึกษา
5
-โบราณสถานโบราณวัตถุ
5
-สถานที่ทอ่ งเที่ยว
5
ศิลปะ สถาปั ตยกรรม คิดเป็ น
15
-ทิศทางของโครงการ
5
-สภาพ ลม แดด ฝน
10
-ภัยทางธรรมชาติ
5
มุมมอง คิดเป็ น
20
รวมค่ านา้ หนักในการให้ คะแนน
100
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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ภาพที่ 100 ภาพแสดงแผนที่จงั หวัดพัทลุง
ที่มา: เว็ปแผนที่จงั หวัดพัทลุง
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ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เส้ นทางไปจังหวัดนครศรี ฯ

เส้ นทางไปทะเลน้ อย
ศาลากลาง

สถานีรถไฟ

โรงพยาบาลปิ ยรั กษ์

สถานีตารวจลาปา
สถานีอนามัยลาปา

โรงพยาบาลพัทลุง
เส้ นทางไปจังหวัดสงขลา

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
เส้ นทางไปวัดเขียนบางแก้ว

เส้ นทางไปกินกุ้งแม่ น้า, รี สอร์ ทริ มทะเลสาบ

ภาพที่ 101 ภาพแสดงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการของเทศบาลอาเภอเมืองพัทลุง

ชุมชนคลองลาปา

9.1 จวนเจ้ าเมืองเก่า

10.2 วัดป่ าลิไลย์

10.10 วัดวัง

10.8 วัดวิหารเบิก

10.13 วัดยางงาม

ภาพที่ 102 ภาพแสดงความหนาแน่นทางวัฒนธรรมของชุมชนคลองลาปา โดยบอกเป็ นผังสี
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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มุมมองบริเวณชุมชนคลองลาปา

ภาพที่ 103 ภาพแสดงมุมมองชุมชนคลองลาปาด้ านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของสะพาน

ภาพที่ 104 ภาพแสดงมุมมองจากรี สอร์ ทลาปาไปยังชุมชนคลองลาปาฝั่ งทิศเหนือ

ทีต่ ้งั 1 ผังสีนา้ เงิน
หาดลาปา

เขตเทศบาลอาเภอเมือง
ลาปารี สอร์ ท
วัดสาคัญต่ างๆ,วังเจ้ าเมืองริ มคลองลาปา

สวนสาธารณะ

ชุมชนคลองลาปา

ทีต่ ้งั 3 ผังสีเขียว
ทีต่ ้งั 2 ผังสีเหลือง

ภาพที่ 105 ภาพแสดงการเลือกที่ตงโครงการในเขตเทศบาลอ
ั้
าเภอเมืองจังหวัดพัทลุงมา 3 ที่ตงั ้
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การเลือกที่ตงั ้ โครงการมา 3 พืน้ ที่ของชุมชนคลองลาปา
ทีต่ ้งั 1 ผังสีนา้ เงิน

ทีต่ ้งั 3 ผังสีเขียว
ทีต่ ้งั 2 ผังสีเหลือง

ภาพที่ 106 ภาพแสดงการเลือกที่ตงโครงการในเขตเทศบาลอ
ั้
าเภอเมืองจังหวัดพัทลุงมา 3 ที่ตงั ้
ที่ตงั ้ 1 ผังสีนา้ เงิน
พื ้นที่ผงั สีน ้าเงิน หมายเลข 11.1 มีโฉนดที่ดินเดียวกัน คือ พื ้นที่คา่ ยลูกเสือลาปา ศูนย์วิจยั
และพัฒนาประมงน ้าจืดพัทลุง สถานีอนามัยตาบลลาปา และสถานีตารวจภูธรตาบลลาปา
พบว่าพื ้นที่ตงั ้ 1.2 เป็ นพื ้นที่ค่ายลูกเสือ ลานสาหรับให้ ลกู เสือ เนตรนารี กางเต้ น และ
กิจกรรมภาคสนามต่างๆ พื ้นที่ 84,936 ตร.ม. หรือประมาณ 53.08 ไร่
การใช้ พื ้นที่โครงการประมาณ 25.68 ไร่ จะเหลือพื ้นที่สาหรับค่ายลูกเสือประมาณ 28 ไร่

ภาพที่ 107 ภาพแสดงมุมองด้ านทิศเหนือค่ายลูกเสือลาปา
การเข้ าถึงโครงการ
สะดวกสบายเพราะอยูบ่ นถนนสายหลักของชุมชนและเป็ น
เส้ นทางสายวัฒธรรมของชุมชนเพราะติดกับวัดป่ าลิไลย์ที่ชุมชนศรัทธา
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สภาพแวดล้ อม
ที่ตงมี
ั ้ ถนนทังสามด้
้
าน ทิศเหนือ ติดแนวป่ ามีต้นไม้ ใหญ่ของ
พื ้นที่วดั ป่ าลิไลย์ ด้ านทิศตะวันออกติดทะเลสาบ ซึง่ เป็ นสภาพแวดล้ อ มที่ดีมาก
ความต่อเนื่องของกิจกรรม
มีความต่อเนื่องของชุมชนและวัด แต่มีถนนกันวั
้ ดกับโครงการ
มุมมอง
จากภายในโครงการมองออกสูภ่ ายนอก มองเห็นทิวทัศน์ของ
ทะเลสาบอีกทังยั
้ งมองเห็นการดารงชีวิตของคนที่หาปลาริ มทะเลสาบ
จากภายนอกโครงการมองเข้ าสูภ่ ายในโครงการ จะเห็นได้ จาก
บนถนนที่ริมหาดแสนสุขลาปา ซึง่ เป็ นสวนสาธารณะพักผ่อนของเมืองพัทลุง แนวต้ นสนช่วยกาบัง
ลม ให้ ร้านอาหารที่จาหน่ายอาหารทะเล ซึง่ เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดพัทลุง
ที่ตงั ้ 2 ผังสีเหลือง
พื ้นที่ผงั สีเหลือง กาหนดไว้ เป็ นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้ อย หมายเลข 1.13 คือ
ทิศเหนือ จดคลองลาปา ฝั่ งใต้ , ทิศตะวันออก จดถนนสาย ก 2 ฟากตะวันตก, ทิศใต้ จดถนนเข้ า
วัดโพธิ์เด็ด ฟากเหนือ, ทิศตะวันตก จดวัดโพธิ์เด็ด โรงเรี ยนวัดโพธิ์เด็ด คลองลาปา ฝั่ งตะวันออก
และวัดยางงาม
ที่ตงเป็
ั ้ นพื ้นที่แปลงนา 80% พื ้นที่ไร่ 15%และที่อยูอ่ าศัย5%ที่ตงที
ั ้ ่2 เป็ นที่ดินของชาวบ้ าน
ที่มีเจ้ าของพื ้นที่หลายคน ขนาดที่ตงโครงการมี
ั้
พื ้นที่ 37,696 ตร.ม.หรื อประมาณ 23.56 ไร่

ภาพที่ 108 ภาพแสดงมุมมองพื ้นที่แปลงนาทางไปวัดโพธิ์เด็ด

ภาพที่ 109 ภาพแสดงมุมองด้ านหน้ าติดทางหลวงชนบทหมายเลข พท. 4018
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การเข้ าถึงโครงการ
อยูร่ ิ มถนนใหญ่ที่วิ่งรอบทะเลสาบทางทิศใต้ ของพื ้ที่เทศบาล
เมืองพัทลุง ซึง่ เป็ นเส้ นทางไปยังสะพานข้ ามไปยังสทิงพระที่ อ.ปากพะยูน
ที่ตงมี
ั ้ ถนนทังสามด้
้
าน ทิศเหนือ ติดชุมชนคลองลาปาซึง่ เป็ น
สภาพแวดล้ อม
ชุมชนที่มีมาตังแต่
้ อดีตถือว่าเป็ นชุมชนโบราณของจังหวัดพัทลุง ด้ านตะวันตกติดวัดยางงามที่เป็ น
วัดสาคัญของชุมชน ส่วนด้ านทิศใต้ เป็ นพื ้นที่ปลูกข้ าวของชุมชน ซึง่ เป็ นสภาพแวดล้ อมที่ดีมาก
ความต่อเนื่องของกิจกรรม
มีความต่อเนื่องของชุมชนและวัด ดีมาก
มุมมอง
จากภายในโครงการมองออกสูภ่ ายนอก มองไม่เห็นทิวทัศน์ของ
ทะเลสาบ รับรู้ได้ ด้วยเสียงลมพัด มองเห็นชุมชนเก่ากับวัดที่มีวิถีชีวิตดัง่ เดิม
จากภายนอกโครงการมองเข้ าสูภ่ ายในโครงการ จะเห็นได้ จาก
บนถนนทางผ่านรถจะขี่เร็ วค่อนข้ างมาก
ที่ตงั ้ 3 ผังสีเขียว
พื ้นที่ผงั สีเขียว กาหนดไว้ เป็ นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม หมายเลข 5.7 คือ
ทิศเหนือ จดคลองลาปา ฝั่ งใต้ , ทิศตะวันออก จดทะเลสาบสงขลา และแนวเขตผังเมืองรวมด้ าน
ตะวันออกซึง่ เป็ นแนวชายฝั่ งทะเลสาบสงขลา, ทิศใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้ านใต้ ซึง่ เป็ นลาราง
สาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่ งเหนือ, ทิศตะวันตก จดคลองลาปาฝั่ งตะวันออก วัดโพธิ์เด็ด ถนนเข้ าวัด
โพธิ์เด็ดฟากใต้ ถนนเข้ าวัดป่ าขอม ฟากใต้ วัดป่ าขอม เส้ นขนานระยะ 250 เมตร กับแนวเขต
เทศบาลเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุง และลารางสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่ งตะวันออก
ที่ตงเป็
ั ้ นพื ้นที่ของราชพัสดุเหมือนกับพื ้นที่เกาะลอยที่เป็ นพื ้นที่สาธารณะของชายหาด
ลาปา พื ้นที่นี ้เป็ นที่วา่ งที่ยงั ไม่มีการใช้ งานจากราชพัสดุในปั จจุบนั ตังอยู
้ อ่ ีกฝั่ งของสวนสาธารณะ
หาดลาปา ต้ องนัง่ เรื อข้ ามฝากจากสวนสาธารณะหาดลาปาไปยังที่ตงโครงการ
ั้
มีเนื ้อที่ประมาณ
37,162.73 ตารางเมตร หรื อ 23.22 ไร่

ภาพที่ 110 ภาพแสดงมุมองด้ านทิศตะวันตกติดทางสาธารณะด้ านขวา
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ภาพที่ 111 ภาพแสดงมุมองด้ านทิศใต้ ติดลาเหมืองสาธารณะไหลลงสูท่ ะเลสาบ

ภาพที่ 112 ภาพแสดงมุมองด้ านทิศเหนือติดริ มคลองลาปา

ภาพที่ 113 ภาพแสดงมุมองด้ านทิศตะวันออกติดคลองลาปา
การเข้ าถึงโครงการ
เข้ าถึงยากมาก เนื่องจากอยูอ่ ีกฝั่ งของถนนหลัก
สภาพแวดล้ อม
ที่ตงมี
ั ้ ถนนทังสามด้
้
าน ทิศเหนือ ติดคลองลาปา ด้ านทิศ
ตะวันออกและทิศใต้ ติดทะเลสาบ ซึง่ เป็ นสภาพแวดล้ อมที่ดีมาก และด้ านทิศตะวันตกติดรี สอร์ ท
ความต่อเนื่องของกิจกรรม
ความต่อเนื่องของชุมชนและวัดน้ อย แต่วิถีชีวิตการประมงดีมาก
มุมมอง
จากภายในโครงการมองออกสูภ่ ายนอก มองเห็นทิวทัศน์ของ
ทะเลสาบอีกทังยั
้ งมองเห็นการดารงชีวิตของคนที่หาปลาริ มทะเลสาบ
จากภายนอกโครงการมองเข้ าสูภ่ ายในโครงการ จะเห็นได้ จาก
บนถนนที่ริมหาดแสนสุขลาปา ซึง่ เป็ นสวนสาธารณะพักผ่อนของเมืองพัทลุง แนวต้ นสนช่วยกาบัง
ลม ให้ ร้านอาหารที่จาหน่ายอาหารทะเล ซึง่ เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดพัทลุง
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ตารางที่ 44 แสดงเกณฑ์ในการเลือกที่ตงโครงการ
ั้
รายการ
ค่ านา้ หนัก
(ร้ อยละ)
-ความหนาแน่นของวัฒนธรรมโนรา
5
-ความหนาแน่นของวัฒนธรรมชุมชน
5
ความหนาแน่ นของวัฒนธรรม คิด
10
เป็ น
-ผังสี กฎหมาย
10
-เจ้ าของที่ดิน
5
-ขนาด ความเหมาะสมของที่ดิน
5
ลักษณะการใช้ ท่ ดี นิ คิดเป็ น
20
-ไฟฟ้ า, ประปา
10
- รถประจาทาง, รถรับจ้ าง, รถไฟ, เรือ
5
-ถนน, ทางจักรยาน, ทางเท้ า
5
สาธารณูปโภค คิดเป็ น
20
- สถานศึกษาภาครัฐ, เอกชน
5
- ที่พกั นักท่องเที่ยว
5
- สถานีอนามัย, สถานีตารวจ
5
สาธารณูปการ คิดเป็ น
15
-พิพิธภัณฑ์, ศูนย์การศึกษา
5
-โบราณสถานโบราณวัตถุ
5
-สถานที่ทอ่ งเที่ยว
5
ศิลปะ สถาปั ตยกรรม คิดเป็ น
15
-ทิศทางของโครงการ
5
-สภาพ ลม แดด ฝน
10
-ภัยทางธรรมชาติ
5
มุมมอง คิดเป็ น
20
รวมค่ านา้ หนักในการให้ คะแนน
100
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจัย

ที่ตงั ้ 1
4
5
9

คะแนน
ที่ตงั ้ 2
4
5
9

ที่ตงั ้ 3
4
5
9

10
5
5
20
10
4
5
19
4
5
5
14
5
5
5
15
4
5
3
12
89

9
2
5
16
10
4
4
18
4
5
5
14
5
5
5
15
4
5
3
12
84

7
5
5
17
10
3
3
16
4
5
5
14
5
5
5
15
4
5
3
12
83
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สรุปที่ตงั ้ โครงการ
1.จากการศึกษาความหนาแน่นของวัฒนธรรมโนรามีความหนาแน่นบริ เวณริ ม
ทะเลสาบ จากอาเภอควนขนุน ถึง อาเภอปากพะยูน การหาพื ้นที่โครงการควรอยูร่ ะหว่างกลางเพื่อ
การเดินทางของคณะโนรา ในการประกอบกิจกรรม เช่น พิธีโนราโรงครู ฝึ กอบรม และการแสดง
พืน้ ที่ชุมชนคลองลาปาจึงเหมาะสาหรับการเดินทางในการทากิจกรรมอย่างยิ่ง
2.จากการศึกษาความหนาแน่นของวัฒนธรรมชุมชนข้ างต้ น ชุมชนคลองลาปา
เป็ นชุมชนเก่ า มีความหนาแน่นของวัฒนธรรมเดิมของชาวพัทลุง มีสถานที่สาคัญเช่น วัง วัด
ต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อการเข้ ามาทากิจกรรมของโครงการ ในเวลาว่างๆ และสถานที่หาดแสนสุข
ลาปาก็เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวสาคัญของจังหวัดพัทลุง
3.จากการศึกษาประวัติความเป็ นมาของวัฒนธรรมโนรา เรื่ องเล่าเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ ระหว่างทะเลสาบกับโนรา เรื่ องนางนวลทองสาลี ที่ถกู ลอยแพไปติดเกาะกะชัง
(บริ เวณเกาะสีเ่ กาะห้ า) การมีพนื ้ ที่ท่ตี ิดกับริมทะเลสาบก็ทาให้ คนมีจินตภาพของวัฒนธรรม
โนราได้ ดียิ่งขึ ้น และสามารถมองเห็นเกาะกะชัง พื ้นที่ต้นกาเนิดของวัฒนธรรมโนราได้
4. การเดินทางจากตัวเมืองก็ไม่ ไกล 20 นาที ก็สามารถเข้ าถึงหาดแสนสุข
ลาปาได้ การเดินทาง เช่น รถ 2 แถว, รถตุ๊กๆ, รถมอเตอร์ ไซด์รับจ้ าง
5. เมื่อโครงการ ตังอยู
้ บ่ ริ เวณหาดแสนสุขลาปา ก็สามารถส่งเสริ มกิจกรรมของ
นักเรี ยน ครูอาจารย์ ในการสร้ างกิจกรรม และวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ใช้ เวลาไม่ไกลในการ
เดินทางมายังโครงการ
6. การที่ไม่เลือกบริ เวณเกาะลอยเนื่องจากใกล้ ทะเลสาบมาเกินไปไม่เหมาะ
สาหรับสร้ างอาคารเนื่องจากลมแรงมาก อาจทาให้ อาคาร หรื อผู้ใช้ โครงการทนต่อสภาพ
ภูมิอากาศไม่ไหว
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โฉนดที่ดินของพืน้ ที่ตงั ้ โครงการ (ฉบับที่ 1 )

ภาพที่ 114 ภาพแสดงโฉนดที่ตงโครงการฉบั
ั้
บที่ 1
ที่มา: ราชพัสดุจงั หวัดพัทลุง
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ภาพที่ 115 ภาพแสดงโฉนดที่ตงโครงการฉบั
ั้
บที่ 1
ที่มา: ราชพัสดุจงั หวัดพัทลุง

184
โฉนดที่ดินของพืน้ ที่ตงั ้ โครงการ (ฉบับที่ 2 )

ภาพที่ 116 ภาพแสดงโฉนดที่ตงโครงการฉบั
ั้
บที่ 2
ที่มา: ราชพัสดุจงั หวัดพัทลุง
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ภาพที่ 117 ภาพแสดงโฉนดที่ตงโครงการฉบั
ั้
บที่ 2
ที่มา: ราชพัสดุจงั หวัดพัทลุง
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ภาพที่ 118 ภาพแสดงโฉนดพื ้นที่ปากคลองลาปา และโฉนดที่ดินของเกาะลอย
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั

ทีต่ ้งั โครงการ

ภาพที่ 119 ภาพแสดงพื ้นที่ปากคลองลาปา
ที่มา: Google earth
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2.5 วิเคราะห์ ท่ตี งั ้ โครงการ (Site Analysis)
จากผลการศึกษาการเลือกที่ตงโครงการศู
ั้
นย์สง่ เสริ มวัฒนธรรมโนรา
ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว เป็ นการนามาซึง่ การวิเคราะห์ที่ตงโครงการโดยรายละเอี
ั้
ยดของพื ้นที่บริ เวณ
ปากคลองลาปา เพื่อให้ ทราบเงื่อนไขและสภาพแวดล้ อมภายในพื ้นที่บริ เวณดังกล่าว ก่อนที่จะทา
การออกแบบทางสถาปั ตยกรรมภายในสูส่ ภาพแวดล้ อมของโครงการ และสัมพันธ์ กบั
สภาพแวดล้ อมบริ เวณโดยรอบของโครงการ
2.5.1 ลักษณะทางกายภาพของที่ตงั ้ โครงการ
2.5.1.1 ขนาดและรูปร่ างของที่ตงั ้ เป็ นลักษณะคล้ ายสีเ่ หลีย่ มคางหมู
กว้ างออกจากริ มทะเลสาบ มีเนื ้อที่ประมาณ 84,936.80 ตารางเมตร หรือ 53 ไร่ จากความ
ต้ องการพืน้ ที่ของโครงการ ประมาณ 25.68 ไร่ โดยมีขอบเขตติดกับพื ้นที่ดงั นี ้
ทิศเหนือ
ติดกับพื ้นที่ป่าของวัดป่ าลิไลย์
ทิศตะวันออก ติดกับพื ้นที่ชาดหาดทะเลสาบสงขลา
ทิศใต้
ติดกับพื ้นที่คา่ ยลูกเสือ
ทิศตะวันตก ติดกับถนนสาธารณะ
2.5.1.2 สภาพการใช้ ท่ ดี ิน
พื ้นที่ผงั สีน ้าเงิน หมายเลข 11.1 ค่ายลูกเสือลาปา ศูนย์วิจยั และ
พัฒนาประมงน ้าจืดพัทลุง สถานีอนามัยตาบลลาปา และสถานีตารวจภูธรตาบลลาปา
2.5.1.3 การเข้ าถึงที่ตงั ้
ทางบก โดยทางถนนอภัยบริ รักษ์ , ทางหลวงชนบทหมายเลย
พท.4018 (ถนนเดียวกับทางเข้ าวัดยางงาม) ซึง่ อยูท่ างด้ านทิศตะวันตกของที่ตัง้ โครงการ
ทางนา้ โดยทางคลองลาปาซึง่ ไหลผ่านด้ านทิศเหนือ ตะวันออก
ของที่ตงโครงการ
ั้
ซึง่ ควรมีทา่ เทียบเรื อที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวและผู้สญ
ั จรได้

ภาพที่ 120 ภาพแสดงการเข้ าถึงโครงการทางบกเส้ นทางถนนอภัยบริ รักษ์
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
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ทีต่ ้งั โครงการ

ภาพที่ 121 ภาพแสดงการเข้ าถึงโครงการทางบกเส้ นทางถนนอภัยบริ รักษ์
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
2.5.1.4 สภาพภูมิอากาศวิทยา โดยสภาพทัว่ ไปริ มทะเลสาบลาปา จะ
มีลกั ษณะภูมิอากาศที่ร้อนชื ้น แสงแดดส่องเกือบตลอดทังวั
้ นและทังปี
้ ดังนันจึ
้ งต้ องคานึงถึง
สภาพแวดล้ อมทางภูมิสถาปั ตยกรรมในบริ เวณที่ตงโครงการ
ั้
ให้ สอดคล้ องกับลักษณะและสภาพ
อาคาร อาทิ การคงต้ นไม้ ที่มีอยูเ่ ดิมหรื อปลูกเพิ่มเพื่อให้ ร่มเงากับอาคารภายในโครงการ ตลอดจน
การให้ ลมพัดผ่านอาคารได้ ตลอด ตามแนวช่องของอาคารซึง่ สัมพันธ์ กบั การรับรู้ที่วา่ งทาง
สถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่นได้ อีกด้ วย

ภาพที่ 122 ภาพแสดงภูมิอากาศวิทยาของพื ้นที่ตงโครงการ
ั้
ที่มา: จากการศึกษาของผู้วิจยั
2.5.2 องค์ ประกอบที่น่าสนใจโดยรอบที่ตงั ้ โครงการ
2.5.2.1 เส้ นทาง (Paths) เส้ นทางที่เด่นชัดที่สดุ คือ ถนนทางทิศ
ตะวันออกซึง่ ขนานกับทะเลสาบลาปา ทาให้ บริ เวณที่ตงโครงการ
ั้
มีลาดับการเข้ าถึง ที่นา่ สนใจ
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2.5.2.2 เส้ นขอบ (Edges) ได้ แก่ บริ เวณถนนรอบโครงการ ถือเป็ นแนว
ขอบที่ชดั เจนในทางบก และริ มทะเลสาบลาปาด้ านทิศตะวันออกถือเป็ นขอบทางน ้าที่ชดั เจน
2.5.2.3 ย่ าน (Districts) เป็ นบริ เวณที่เกิดชุมชนต่างๆซึง่ มักสังเกตได้
จากบริ เวณที่มีวดั ศูนย์กลางของย่านหรื อชุมชน ซึง่ ถือเป็ นย่านที่มีความสัมพันธ์ กบั ลักษณะ
วัฒนธรรมในชุมชน สามารถพบได้ บริ เวณริ มคลองลาปาทังสองฝั
้
่ ง ส่วนย่านที่สมั พันธ์ กบั การยังชีพ
จะเป็ นย่านพาณิชยกรรมซึง่ พัฒนาขึ ้นภายหลัง เช่น ย่านโรงเรี ยน ย่านโรงพยาบาล ธนาคาร หรื อ
ย่านสินค้ าบริ โภคต่างๆ
2.5.2.4 ศูนย์ ชุมชน (Node) มักอยูร่ วมกับย่านต่างๆ เพราะเป็ นบริ เวณ
รวมผู้คนในทุกสาขาอาชีพและเป็ นจุดขนถ่ายผู้คนไปยังส่วนต่างๆ เช่น สถานีอนามัย สถานีตารวจ
2.5.2.5 ภูมิลักษณ์ (Landmarks)
ระดับเมือง ซึง่ เป็ นสถาปั ตยกรรมที่มีความสาคัญในระดับเมือง
ทังในด้
้ านการอ้ างอิงจุดหมาย ความเป็ นศูนย์รวมจิตใจและความศรัทธา ในบางครัง้ สถาปั ตยกรรม
หรื อจุดหมายบางแห่งในเมืองนันมี
้ ความสาคัญถึงในระดับชุมชนด้ วย ได้ แก่ วังเจ้ าเมือง วัดวังฯลฯ
ระดับท้ องถิ่น เป็ นจุดหมายตาที่ชุมชนในแต่ละย่านนันๆใช้
้
อ้ างอิง โดยทัว่ ไปมักเป็ นศูนย์รวมจิตใจในระดับท้ องถิ่น อาทิ วัดยางงาม วัดวิหารเบิก ฯลฯ ที่มี
ความสาคัญเด่นพอที่จะสังเกตได้ ซึง่ ในบริ เวณโดยรอบที่ตงโครงการศู
ั้
นย์สง่ เสริ มวัฒนธรรมโนรา
นี ้กระจายเต็มทัว่ บริ เวณ แม้ กระทัง่ พื ้นที่ของโครงการ เนื่องจากเป็ นที่ตงชุ
ั ้ มชนมาตังแต่
้ สมัยก่อน
คือชุมชนคลองลาปา
2.5.2.6 มุมมองและทัศนีย์ภาพ (Visibility) โดยแยกเป็ นมุมมองใน
ส่วนต่างๆ ทังทางบกและทางน
้
้าที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดล้ อมโดยรอบ
ทางบก เป็ นมุมมองและทัศนียภาพที่มีคณ
ุ ภาพดี กล่าวคือ
มุมมองจากถนนและซอยใกล้ เคียงเข้ าสูท่ ี่ตงค่
ั ้ อนข้ างชัดเจน เป็ นมุมมองจากสวนสาธารณะลาปา
ทางนา้ เป็ นมุมมองและทัศนียภาพที่โดดเด่นและสวยงามที่สดุ
อีกทังยั
้ งสอดคล้ องกับมุมมองทางแนวแกนหลัก เนื่องจากแนวขอบที่ตงยื
ั ้ นออกมาสูท่ ะเลสาบทา
ให้ ผ้ สู ญ
ั จรทางน ้าสามารถเห็นที่ตงั ้ ได้ ในระยะไกล อีกทังบริ
้ เวณที่ตงก็
ั ้ สามารถชมทัศนียภาพของ
ทะเลสาบได้ กว้ างสุดสายตา โดยเปิ ดมุมมองไปยังเกาะกะชังที่เป็ นตานานของวัฒนธรรมโนรา
2.5.2.7 สภาพแวดล้ อมใกล้ เคียงเพื่อการศึกษาและท่ องเที่ยว
เนื่องจากที่ตงของโครงการเป็
ั้
นบริ เวณที่ตงของศู
ั้
นย์กลางชุมชนคลองลาปา ทาให้ ชุมชนและ
สถานที่สาคัญตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั มากมายซึง่ เหมาะสมแก่การศึกษาและการท่องเที่ยวเป็ น
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อย่างยิ่ง นอกจากนี ้ยังก่อให้ เกิดการอนุรักษ์ และพัฒนาสภาพแวดล้ อมโดยรอบชุมชนเก่า อย่างเป็ น
ระบบเพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน และมีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ของท้ องถิ่นสืบไป
2.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับพืน้ ที่
2.6.1 เทศบัญญัติการผังเมือง
การวางผังเมืองรวมเมืองพัทลุง พ.ศ.2549 นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ น
แนวทางในการพัฒนาและการดารงรักษาเมืองและบริ เวณที่เกี่ยวข้ องหรื อชนบท ในด้ านการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สนิ การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค การสาธารณะและ
สภาพแวดล้ อมให้ สอดคล้ องกับการพัฒนาระบบเมืองในภาคต่างๆ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ โดยมีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ ประโยชน์ที่ดินให้ มีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับและสอดคล้ องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต ส่งเสริ มและพัฒนาเศรษฐกิจ
และโครงข่ายบริ การสาธารณะต่างๆ
พื ้นที่โครงการตังบนการก
้
าหนดการใช้ ประโยชน์ พื ้นที่ผงั สีน ้าเงิน
หมายเลข 11.1 ค่ายลูกเสือลาปา ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน ้าจืดพัทลุง สถานีอนามัยตาบล
ลาปา และสถานีตารวจภูธรตาบลลาปา
2.6.2 ข้ อบัญญัติ ควบคุมอาคาร
-ภายในระยะ 3 เมตรขึ ้นไป จากริ มทะเลสาบ ให้ ก่อสร้ างเขื่อน สะพาน
ทางหรื อท่อระบายน ้า รัว้ กาแพง หรื อประตู
-ภายในระยะ 3 เมตรขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 15 เมตร จากริ มฝั่ งทะเลสาบ ให้
ก่อสร้ างอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 8 เมตร ซึง่ มิใช่ห้องแถวหรื อตึกแถว และให้ อาคารมีระยะห่าง
จากเขตที่ดิน ไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรื อมีระยะระหว่างอาคารห่างกัน ไม่น้อยกว่า 4 เมตร
-ภายในระยะเกิน 15 เมตรขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 45 เมตร จากริ มฝั่ งทะเลสาบ
ให้ ก่อสร้ างอาคารสูงไม่เกิน 16 เมตร

บทที่ 5
การออกแบบศูนย์ ส่งเสริมวัฒนธรรมโนรา
เป็ นนำผลของกำรศึกษำข้ อมูลทังหมดมำกล่
้
ำวโดยละเอียดตำมวัตถุประสงค์กำรวิจยั อำจ
มีตำรำงหรื อภำพประกอบไว้ ด้วย หรืออำจมีวธิ ีกำรทำงสถิติประกอบ เพื่อให้ กำรตีควำมของข้ อมูล
ชัดเจนยิ่งขึ ้น
1. กระบวนกำรในกำรออกแบบ
2. กำรออกแบบและพัฒนำแบบ
3. แบบโครงกำรขันสุ
้ ดท้ ำย
1. กระบวนการในการออกแบบ
1.1 Functional Relationship & Circulation Diagram
1.1.1 ความสัมพันธ์ ของประโยชน์ ใช้ สอย

ภำพที่ 123 ภำพแสดงควำมสัมพันธ์ ของประโยชน์ใช้ สอย
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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1.1.2 ส่ วน Circulation ส่ วนโรงมหรสพการละเล่ นโนราในร่ ม

ภำพที่ 124 ภำพแสดงส่วน Circulation ส่วนโรงมหรสพกำรละเล่นโนรำในร่ม
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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1.1.3 ส่ วน Circulation ส่ วนลานละเล่ นกลางแจ้ ง

ภำพที่ 125 ภำพแสดงส่วน Circulation ส่วนลำนละเล่นกลำงแจ้ ง
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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1.1.4 ส่ วน Circulation ส่ วนโรงมหรสพการละเล่ นโนราในร่ ม

ภำพที่ 126 ภำพแสดงส่วน Circulation ส่วนโรงมหรสพกำรละเล่นโนรำในร่ม
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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1.1.5 ส่ วน Circulation ส่ วนลานละเล่ นกลางแจ้ ง

ภำพที่ 127 ภำพแสดงส่วน Circulation ส่วนลำนละเล่นกลำงแจ้ ง
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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1.1.6 ส่ วนCirculationส่ วนสานักงานบริการธุรการ ส่ วนบริการงานสถานที่

ภำพที่ 128 ภำพแสดงส่วนCirculationส่วนสำนักงำนบริ กำรธุรกำร ส่วนบริ กำรงำนสถำนที่
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
1.2 การวิเคราะห์ พนื ้ ที่ตงั ้ โครงการ
ที่ตงั ้
อยูใ่ กล้ สวนสำธำรณะหำดแสนสุขลำปำ และติดวัดป่ ำลิไลย์ จ.พัทลุง
ขนาดที่ดิน 25.68 ไร่
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติด แนวป่ ำต้ นไม้ ใหญ่ของวัดป่ ำลิไลย์
ทิศตะวันออก ติด ทะเลสำบ
ทิศใต้
ติด บ่อเพำะเลี ้ยงสัตว์น ้ำทะเลสำบ อนำคตพิพิธภัณฑ์ลำปำ
ทิศตะวันตก ติด ค่ำยลูกเสือของจังหวัดพัทลุง

ภำพที่ 129 ภำพแสดงมุมองด้ ำนทิศเหนือค่ำยลูกเสือลำปำ
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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ACCESSIBILITY
ของ Site มีพื ้นที่ติดถนนทังสำมด้
้
ำน ทำให้ Public และ Service มี
ทำงเข้ ำ-ออก ได้ หลำยทำง เหมำะสมที่จะเป็ นสถำนที่สำธำรณะ ทำงเข้ ำของนักท่องเที่ยวจะมำ
จำกสวนสำธำรณะหำดแสนสุขลำปำทำงด้ ำนทิศใต้ ส่วนคนในชุมชนคลองลำปำจะมำจำกทำงทิศ
ตะวันตก ส่วนกลุม่ โนรำจะมำทำงวัดป่ ำลิไลย์ก่อนที่จะเข้ ำไปโครงกำรทำงด้ ำนทิศเหนือ
TRAFFIC
กำรจรำจรบำงตำ รถไม่พลุกพล่ำน ส่วนใหญ่รถจะวิ่งจำกตัวเมืองพัทลุง
มำยังสวนสำธำรณะหำดแสนสุขลำปำ ส่วนถนนที่ติดกับโครงกำรเป็ นถนนเชื่อมระหว่ำงชุมชน
คลองลำปำกับชุมชนทะเลน้ อยในแนวเหนือใต้ โดยที่ตงโครงกำรเป็
ั้
นพื ้นที่ทำงผ่ำน ทำให้ กลุม่ โนรำ
ั้
มอเตอร์ ไซด์ หรื อจักรยำนของเด็กเยำวชน ทังกำรเดิ
้
นทำง
ทีม่ ีควำมหนำผ่ำนและเข้ ำถึงได้ ทงรถยนต์
เท้ ำซึง่ ติดกับสวนสำธำรณะที่มีคนหนำแน่นเข้ ำมำพักผ่อนสำมำรถเดินเข้ ำสูโ่ ครงกำรได้ งำ่ ย
CONTEXT
-AXIS ชำวบ้ ำนโดยรอบมีอำชีพทำนำเป็ นหลัก มักจะปลูกบ้ ำนห่ำงจำก
ทะเลสำบประมำณ 500 เมตรตลอดแนวทะเลสำบเนื่องจำกลมแรง ทำให้ กำรตัดถนนสำยหลักให้
ห่ำงจำกแนวทะเลสำบ ประมำณ 400 เมตรตลอดแนว ริ มถนนมีกำรปลูกต้ นไม้ บงั ลม
SCALE
ตำมกฎหมำย ห้ ำมปลูกสร้ ำงอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน 12 เมตร และ
อำคำรบ้ ำนเรื อนที่อยูโ่ ดยรอบโครงกำรก็มีขนำดเล็ก สูงเพียง 1-2 ชัน้
ARCHITECTURE
โดยรอบที่ตงเป็
ั ้ นสถำปั ตยกรรมท้ องถิ่น ลักษณะเป็ นเรื อนไม้ หลังคำ
ปั น้ หยำและจัว่ แล้ วยังมีเรื อนกระจังเผ้ ำปลำที่เป็ นเอกลักษณ์ของพื ้นที่ริมทะเลสำบ เป็ นแนวตำม
ปำกคลองซึง่ พบได้ โดยทัว่ ไป

ภำพที่ 130 ภำพแสดงรูปตัดของโครงกำร
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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ั้
ภำพที่ 131 ภำพแสดงพื ้นที่ตงโครงกำร
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
จำกภำพ Site เพื่อให้ เห็น Open Space และขนำดโครงกำรโดยรวม ซึง่ อำคำรมีขนำด
ใหญ่กว่ำอำคำรโดยรอบข้ ำงซึง่ ต้ องใช้ กำรทอน Scale อำคำรและกำรออกแบบเข้ ำช่วย
LINKAGE
พื ้นที่ Site เป็ นพื ้นที่เชื่อมต่อระหว่ำงวัด ชุมชน และสถำนที่ทอ่ งเที่ยว
ส่วนด้ ำนกิจกรรมนันตอบรั
้
บกับวิถีของชำวบ้ ำนและตำแหน่งที่ตงโครงกำรก็
ั้
ตอ่ เนื่องกับค่ำยลูกเสือ
เหมำะสำหรับกลุม่ เป้ำหมำยที่เป็ น นักเรี ยน เยำวชน นักวิจำกำรที่มำหำข้ อมูลได้ สะดวก
POLLUTION
APPROACH
บริ เวณที่ติดถนน และหำดแสนสุขลำปำ เป็ นจุด APPROACH หลักที่
สำคัญ เพรำะมองเห็นได้ จำกถนน
ORIENTATION
Site อยูต่ ิดทะเลสำบทำให้ ได้ รับลมแทบจะทุกทำงเพรำะอิทธิพลของลม
บกลมทะเล และทิศที่อยูต่ ิดทะเลสำบเป็ นทิศตะวันออก ซึง่ แสงแดดจะสวยในเวลำตอนเช้ ำ ส่วน
ทำงทิศตะวันตกก็อยูต่ ิดค่ำยลูกเสือมีต้นไม้ อยูห่ นำแน่นซึง่ สำมำรถให้ ร่มเงำและคลำยควำม
ร้ อนแรงของแสงแดดได้ บ้ำง ทำงทิศใต้ มีแนวต้ นสนบังแสงแดดได้ บำงส่วนในตอนกลำงวัน กำร
ออกแบบต้ องช่วยในกำรบังแดด และภำคใต้ มีฝนตกชุก ก็ต้องคำนึงถึงกำรระบำยน ้ำฝนด้ วย
VISTA
มุมมองที่ดีที่สดุ จำกภำยในโครงกำรนัน้ คือ มุมมองจำก Site สูท่ ะเลสำบ
ซึง่ จะเห็นควำมงดงำมของธรรมชำติล้วยังเห็นวิถีชีวิตของชำวบ้ ำนที่ประกอบอำชีพประมง
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ภำพที่ 132 ภำพแสดงบริ บทของพื ้นที่สวนสำธำรณะหำดแสนสุขลำปำที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
Zone A
พื ้นที่สวนสำธำรณะหำดแสนสุขลำปำที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด คือ
มีกำรจัดงำนเทศกำลประจำปี ประจำจังหวัดพัทลุง เช่น แข่งโพนลำกพระ ปี ใหม่ ลอยกระทง
สงกรำนต์ แข่งเพลงบอก เป็ นต้ น จึงเป็ นพื ้นที่สำธำรณะประโยชน์ ของเมืองพัทลุง ของคนต่ำงวัยมำ
ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น นัง่ พักผ่อนทังครอบครั
้
ว หรื อหนุม่ สำว วิ่งออกกำลังกำย แอโรบิก เป็ นต้ น
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ภำพที่ 133 ภำพแสดงบริ บทของพื ้นที่ชุมชนคลองลำปำที่เป็ นชุมชนเก่ำของจังหวัดพัทลุง
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
Zone B
พื ้นที่ยำ่ นชุมชนคลองลำปำ บ้ ำนเรื อนเป็ นไม้ 1-2 ชัน้ หลังคำมุงกระเบื ้องดินเผำ
สร้ ำงใกล้ คลอง และถนนที่ตดั ผ่ำน แต่ละหลังจะเชื่อมโยงกันตำมวิถีชีวิตแบบท้ องถิ่น มีลำนบ้ ำนซึง่
เป็ นพื ้นที่ทำกิจกรรมร่วมกันของบ้ ำนแต่ละหลัง มีลำนชุมชนที่อยูใ่ นพื ้นที่ชุมชน และลำนชุมชนที่
อยูใ่ นพื ้นที่วดั ที่สำคัญต่อชุมชน เช่น วัดยำงงำม วัดวัง วัดวิหำรเบิก ก็มีลำนเพื่อทำกิจกรรมของ
ชุมชนคลองลำปำ เป็ นทังกิ
้ จกรรมทำงศำสนำ กิจกรรมของชุมชน กิจกรรมพิธีกรรมควำมเชื่อ
กิจกรรมกำรละเล่นต่ำงๆ ล้ วนใช้ พื ้นที่ลำนประกอบกิจกรรมทังสิ
้ ้น ทำให้ พื ้นที่บ้ำนต้ องมีพื ้นที่วำ่ ง
เพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมเหล่ำนี ้ อีกทังยั
้ งตอบสนองต่อชีวิตประจำวันเช่น ตำกผ้ ำ ตำกข้ ำว จัด
งำนศพ งำนแต่งงำน งำนบวช เป็ นต้ น
Zone C
พื ้นที่รำชกำร เช่น ศูนย์ประมงจังหวัดพัทลุง, สถำนีตำรวจ, สถำนีอนำมัย
Zone D
พื ้นที่วดั ป่ ำลิไลย์ ที่ชำวบ้ ำนนับถือ มีพื ้นที่ป่ำ ต้ นไม้ ใหญ่หนำแน่น
Zone E
พื ้นที่บอ่ เพำะเลี ้ยงสัตว์ทะเลสำบ มีโครงกำรจะทำพิพิธภัณฑ์ลำปำ
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ภำพที่ 134 ภำพแสดงบริ บทของพื ้นที่รอบๆที่ตงโครงกำร
ั้
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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ภำพที่ 135 ภำพแสดงผลกระทบจำกสิง่ แวดล้ อมภำยนอก ที่มีผลต่อโครงกำร
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั

ภำพที่ 136 ภำพแสดงมุมมองที่ดี-เสีย ของที่ตงโครงกำร
ั้
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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2. การออกแบบและพัฒนาแบบ
2.1 แนวความคิดในการสร้ างความสัมพันธ์ ในพืน้ ที่โครงการ
จำกแผนภูมิข้ำงต้ นแสดงให้ เห็นถึงควำมสัมพันธ์ ทังรู้ ปแบบวิถีกำรดำเนินชีวิตที่
เกี่ยวเนื่องกับประเพณีควำมเชื่อของคนลุม่ ทะเลสำบ ส่งผลทังพิ
้ ธีกรรมโนรำโรงครู วัฒนธรรม
กำรละเล่นโนรำบันเทิง ที่มีอิทธิพลทำงด้ ำนจิตใจสร้ ำงแรงบันดำลใจให้ เกิดกำรสร้ ำงสรรค์รูปแบบ
กำรละเล่น ที่เกิดจำกรำกฐำนทำงควำมคิด วิถีชีวิต และภูมิปัญญำของคนลุม่ ทะเลสำบ
2.1.1 การสร้ างความสัมพันธ์ ของพืน้ ที่ใช้ สอยโครงการ
จำกแผนภูมิแสดงระยะมีงำนกำรละเล่นโนรำ และพิธีกรรมโนรำโรงครู
ถูกนำมำเชื่อมโยงกับเนื ้อหำของกำรนำเสนอโครงกำรลำดับกำรเข้ ำถึงในแต่ละส่วนต่ำงๆ เพื่อให้
ผู้ใช้ สอยโครงกำรเข้ ำถึงแต่ละส่วนพื ้นที่ตำมลำดับเนื ้อหำที่ต้องกำรสือ่ ผู้เข้ ำชม
ในช่วงฤดูในแต่ละปี จะมีควำมสัมพันธ์ เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของชำวนำ
โดยแต่ละรอบเดือนก็จะมีพิธีกรรมที่เชื่อมโยงกับ ประเพณีทำงศำสนำและควำมเชื่อที่มีอิทธิพลต่อ
ผู้คนและกำรดำรงชีวิต กำรละเล่นโนรำทังพิ
้ ธีกรรมกำรละเล่นโนรำโรงครู และกำรละเล่นโนรำเพื่อ
ควำมบันเทิง ต่ำงถูกสอดผสำนเข้ ำไปอยูใ่ นส่วนของพิธีกรรมและฤดูกำล ผ่ำนพื ้นที่ที่ถกู เชื่อมต่อ
ระหว่ำง “ลำน” กิจกรรมที่ถือปฏิบตั ิภำยในแต่ละชุมชนที่มีควำมสัมพันธ์ กนั ระหว่ำงฤดูกำลและ
กำรทำกำรเกษตร ซึง่ มี แดด ลม ฝน ควำมสัมพันธ์ นี ้เกี่ยวข้ องถึงพฤติกรรมกำรใช้ พื ้นที่ของ อำคำร
ลำน ชุมชน เป็ นต้ น ส่วนในช่วงพิธีกรรมก็จะมีกำรประกอบกิจกรรมต่ำงๆที่สมั พันธ์ กนั ระหว่ำง
หมู่บ้ำนและวัด
2.1.2 ความสัมพันธ์ ระหว่ างการละเล่ นโนรา อาคาร ลานชุมชน
2.1.2.1 ลานบ้ าน (open space) เป็ นพื ้นที่วำ่ งรอบๆ อำคำรที่อยูอ่ ำศัย
แต่ละหลังนอกจำกจะเป็ นตัวเชื่อมติดต่อระหว่ำงอำคำรและยังเป็ นพื ้นที่อิสระ ใช้ สำหรับ ที่วิ่งเล่น
ของเด็ก ตำกผลิตผลทำงกำรเกษตร พบปะสังสรรค์ จัดงำนกำรละเล่นและประกอบพิธีกรรมของ
ชำวบ้ ำน เช่น กำรละเล่นหนังตะลุง กำรละเล่นโนรำ พิธีกรรมโนรำโรงครู งำนแต่งงำน งำนศพ งำน
บวช เป็ นต้ น
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การละเล่ นโนรา ในพืน้ ที่ลานชุมชน

ภำพที่ 137 ภำพแสดงกำรละเล่นโนรำในพื ้นที่ลำนชุมชน
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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2.1.2.2 การละเล่ นโนรา ในพืน้ ที่ลานวัด

ภำพที่ 138 ภำพแสดงกำรละเล่นโนรำในพื ้นที่ลำนวัด
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
2.1.3 แนวความคิดในการออกแบบรูปทรงทางสถาปั ตยกรรม
เพื่อให้ เกิดควำมสอดคล้ องกับลักษณะสถำปั ตยกรรมท้ องถิ่นพัทลุง กำร
สร้ ำงเอกลักษณ์ทำงด้ ำนที่วำ่ ง รูปทรง โครงสร้ ำงและวัสดุ ที่สอดคล้ องและกลมกลืน พร้ อมทัง้
สร้ ำงสรรค์รูปแบบใหม่ให้ ตอบสนองพื ้นที่ใช้ สอยร่วมสมัย จึงจำเป็ นต้ องผสำนทัง้ 2 รูปแบบวิธี คิด
เข้ ำด้ วยกัน โดยขันแรกคื
้
อ กำรศึกษำและประยุกต์รูปแบบทำงสถำปั ตยกรรมในท้ องถิ่น อำคำรใน
โครงกำรในส่วนของหลังที่จำเป็ นต้ องใช้ พื ้นที่ขนำดใหญ่ ลักษณะทังที
้ ่วำ่ งและรูปแบบ
สถำปั ตยกรรมจำเป็ นต้ องลดทอนมวลอำคำรหลักและมีกำรสร้ ำงพื ้นที่เชื่อมต่ออำคำร กำรซ้ อนชัน้
ของหลังคำให้ ดูโปร่งและสร้ ำงสัดส่วนที่ไม่บดบังบริ บทโดยรอบ
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2.1.4 ยึดแนวคิดคติความเชื่อทางวัฒนธรรมโนราในอดีต

ภำพที่ 139 ภำพแสดงโรงธรรม วัดประดู่ อ.ระโนด จ.สงขลำ (จำกกำรสอบถำมว่ำคณะโนรำ ได้
สร้ ำงอำคำรสำธำรณะเพื่อใช้ สอยของชุมชน ทังนี
้ ้ยังเป็ นพื ้นที่พกั ของคณะโนรำของตนชัว่ รุ่นอีก
ด้ วย)
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั

ภำพที่ 140 ภำพแสดงอำคำรโถง วัดสีหยัง อ.ระโนด จ.สงขลำ
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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2.1.5 การแก้ ปัญหาลักษณะการแสดงโนราให้ สอดรับกับสังคมในปั จจุบัน

ภำพที่ 141 ภำพแสดงลักษณะอำคำรสำธำรณะที่จะนำมำใช้ ในกำรออกแบบงำนสถำปั ตยกรรม
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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2.1.5.1 การออกแบบและแก้ ปัญหาโรงมหรสพการละเล่ นโนรา
เป็ นสถำปั ตยกรรมที่ตอบสนองกิจกรรมกำรละเล่นโนรำ จำกปั ญหำของ
เวลำ(ฤดูฝน)ที่ไม่สำมำรถละเล่นโนรำได้ ตลอดทังปี
้ เพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมเทศกำลประจำปี
ของจังหวัดพัทลุงได้
กำรออกแบบอำคำรเพือ่ ตอบสนองกิจกรรม คือ กำรละเล่นโนรำ ที่มีทงั ้
ผู้ทำกำรละเล่น (โนรำ) และผู้ร่วมกำรละเล่น(ชำวบ้ ำน) ทำกำรละเล่นร่วมกัน มีปฏิสมั พันธ์ กนั
ระหว่ำงโนรำกับชำวบ้ ำน กำรกำรแต่งตัวให้ กนั ก่อนกำรละเล่น หรื อยอกล้ อตำมประสำคนรู้จกั ซึง่
เป็ นวิถีชีวิตของคนในท้ องถิ่น ทำให้ กำรออกแบบพื ้นที่ใช้ สอย โดยผู้ละเล่นโนรำจะอยูต่ รงกลำง
โดยผู้ร่วมกำรละเล่นล้ อมทัง้ 360 องศำ ซึง่ กำรมองโนรำละเล่นจะต้ องมองทุกอิริยำบทถึงจะอินไป
กับกำรละเล่น (ถ้ ำนักท่องเที่ยมมำชมกำรละเล่นก็สำมำรถเข้ ำร่วมกำรละเล่น หรื อแค่นั่งชม
กำรละเล่นรอบนอกพื ้นที่ผ้ รู ่วมกำรละเล่นได้ ) กำรจัดควำมสำคัญของพื ้นที่ โดยพื ้นที่ที่มี
ควำมสำคัญมำกสุดคือพื ้นที่ของผู้ละเล่นโนรำ รองลงมำเป็ นพื ้นที่รอบซึง่ เป็ นพื ้นที่ของผู้สงู อำยุ
ระดับกำรนัง่ (ส่วนใหญ่จะปูเสือ่ ที่มีลกั ษณะเป็ นสีเ่ หลีย่ มพืนผ้ ำ ทำให้ กำรวำงผังเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ ม
เพื่อที่เวลำปูเสือ่ จะได้ ลงตัว) ส่วนพื ้นที่ของนักท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่จะนัง่ เก้ ำอี ้ และมีระดับพื ้น
ต่ำกว่ำระดับผู้สงู อำยุนงั่ แต่ก็สำมำรถมองกำรละเล่นได้
รูปแบบของสถำปั ตยกรรม ต้ องตอบสนองต่อกิจกรรมในกำรละเล่นโนรำ
แบบเดิมที่ คนส่วนใหญ่ยงั คงนิยมอยู่ คือ เวลำโนรำจะเริ่ มกำรละเล่นจะต้ องโหมโรงก่อนเพื่อเรี ยก
ผู้เข้ ำร่วมกำรละเล่นมำเล่นร่วมกัน ทำให้ ลกั ษณะอำคำร เป็ นอำคำรโล่งที่สมั พันธ์ กบั บริ บทรอบ
นอก เสียงดนตรี สำมำรถออกจำกพื ้นที่ที่ละเล่นได้ อีกทังเวลำละเล่
้
นโนรำ สิง่ ที่ทำให้ กำรละเล่น
สนุก อินไปกับเนื ้อเรื่ องกำรละเล่น ได้ ดีที่สดุ คือ บรรยำกำศที่สมั พันธ์ ไปกับธรรมชำติ พร้ อมกับ
กำรละเล่นที่มกั จะเอยถึงเสมอ อำคำรโล่งไม่มีผนังกันเพื่อเปิ ดมุมมองให้ เห็นลำน เงำไม้ ต้ นไม้ อีก
ทังลมที
้ ่พดั มำบริ เวณริ มทะเลสำบสงขลำ ที่เป็ นจุดสำคัญของพื ้นที่ที่เกี่ยวพันกับฒ
ั นธรรมโนรำมำก
ที่สดุ ทำให้ กำรละเล่นโนรำมีกำรจินตนำกำรร่วมของผู้ละเล่น กับผู้ร่วมกำรละเล่น (ควำมสุขก็เกิด
กับตัว เกิดควำมสัมพันธ์ อนั ดีของคนในชุมชน ผู้สงู อำยุได้ สนุกสนำน ซึง่ ปกติเลี ้ยงหลำนอยูก่ บั บ้ ำน
ก็ได้ พำหลำนมำนัง่ ร่วมไปกับกำรละเล่นด้ วย หลำนจดจำบรรยำกำศ ก็กอ่ ให้ เกิดกำรสืบสำน
วัฒนธรรมโนรำต่อไป)
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ภำพที่ 142 ภำพแนวคิดตัวอย่ำงแสดงยอดสูง พื ้นที่ลมุ่ ทะเลสำบมีลมพัดแรง ยอดอำจจะหักได้
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั

ภำพที่ 143 ภำพแนวคิดตัวอย่ำงแสดงโครงสร้ ำงโรงมหรสพโนรำ เป็ นแบบช่วงเสำพำดกว้ ำง
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
2.1.5.2 การออกแบบอาคารต้ อนรับ+ห้ องสมุด
เป็ นอำคำรต้ อนรับกลุม่ นักท่องเที่ยว นักวิชำกำร รำชกำรต่ำงๆ ทำให้
พื ้นที่สว่ นค้ นคว้ ำมำรวมอยูด่ ้ วยเพื่อลดพื ้นที่กำรสัญจร โดยมี2 ชัน้ คือ ชันล่
้ ำง เป็ นพื ้นที่ติดต่อ
ประชำสัมพันธ์ โครงกำร พื ้นที่พกั รอ ห้ องน ้ำ ส่วนชันบน
้ เป็ นพื ้นที่ค้นคว้ ำข้ อมูล ต่ำงๆ
รูปแบบทำงสถำปั ตยกรรม โดยดึงเอกลักษณ์ของพื ้นที่มำใช้ ในกำร
ออกแบบให้ มำกที่สดุ โดยเลือกลักษณะอำคำรโถงโล่ง เนื่องจำกกำรนำข้ อดีของสภำพอำกำศมำใช้
ให้ เกิดประโยชน์ คือ มีลมพัดผ่ำนตลอดทังปี
้ เมื่อฝนตกอำกำศภำยในอำคำรจะเย็นสบำยเพรำะ
ฝนมักตกตลอดเป็ นประจำ เพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมที่เป็ นพื ้นที่อ่ำนหนังสือ ที่ต้องกำรแสงสว่ำง
เพียงพอ ทำให้ ต้องมีกำรยกคอสองให้ สงู เพื่อต้ องกำรแสง และระบำยลมไปในตัว
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ภำพที่ 144 ภำพแนวคิดตัวอย่ำง แสดงอำคำรต้ อนรับ-ห้ องสมุด
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
2.1.5.3 การออกแบบอาคารส่ วนอื่นๆ
กำรออกแบบส่วนสำนักงำน, ส่วนนิทรรศกำร, ส่วนฝึ กอบรม, ส่วนกลุม่
คนลุม่ ทะเลสำบ(กลุม่ ผู้ละเล่นโนรำ และกลุม่ ผู้ร่วมละเล่นโนรำ), ส่วนจำหน่ำยสินค้ ำของ
วัฒนธรรมโนรำ และส่วนสินค้ ำ OTOP ของกลุม่ คนลุม่ น ้ำทะเลสำบ โดยแต่ละส่วนคงใช้ ลกั ษณะ
ลำนของกลุม่ ตนเพื่อตอบสนองกิจกรรมที่หลำกหลำยของกลุม่ คนแตกต่ำงกันออกไป แต่ยงั คงเป็ น
พื ้นที่สำธำรณะที่คนส่วนใหญ่ใช้ ประโยชน์ได้
รูปแบบสถำปั ตยกรรม โดยคำนึงถึงบริ บทสภำพแวดล้ อมรอบพื ้นที่ ที่มี
ระดับควำมสูงเพียงแค่ชนเดี
ั ้ ยว และเป็ นลักษณะพื ้นบ้ ำนสำมำรถก่อสร้ ำงได้ ปรับปรุงได้ โดยช่ำง
ในท้ องถิ่นเอง เพรำะพื ้นที่เป็ นของสังคมลุม่ ทะเลสำบใช้ ร่วมกันจึงต้ องดูแลร่วมกัน (อีกทังกฏของ
้
สังคมเป็ นแบบเครื อญำติกนั ใครทำอะไรไม่ดี เวลำรวมญำติ ไหว้ ตำยำย ก็มีกำรพูดถึง ทำให้ เสีย
หน้ ำ ใครทำดี ชุมชุนลุม่ น ้ำทะเลสำบก็จะเป็ นมิตร ให้ ควำมถือหน้ ำถือตำในสังคมเวลำมีเรื่ องไรก็
ได้ รับกำรช่วยเหลือจำกคน) กำรออกแบบพื ้นที่ อำคำร สัมพันธ์ กบั พื ้นที่ลำนโล่ง เงำไม้ (กำรรับรู้
ของคนลุม่ ทะเลสำบ มักชอบที่โล่ง คือต้ องสอดส่องได้ ในระดับสำยตำ เนื่องจำกฝนตกหนักต้ อง
หลบฝน รอเพื่อให้ ฝนที่ตกหนัก เบำบำงลงเพื่อที่จะเดินทำงต่อ ทำให้ กำรรับรู้ไม่ชอบที่มีอะไรล้ อม
โดยปิ ดกัน้ ทำให้ กำรวำงผังแต่ละส่วนใช้ เงำไม้ มำเป็ นส่วนของพื ้นที่นนๆแทน
ั้
และคนสำมำรถนัง่ ใต้
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เงำไม้ อีกด้ วย) เงำไม้ เช่นต้ นไม้ ขนำดใหญ่สำมำรถกันแดดกั
้
นฝนได้
้
ดี และไม่ร้อน โดยมีแคร่นงั่
นอน พูดคุย เวลำใครผ่ำนไปผ่ำนมำ จะได้ นงั่ คุยกัน หลบฝน เป็ นต้ น
2.2 Zoning Analysis

ภำพที่ 145 ภำพแสดง Zone A
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
Zone A
กำรจัด zone คำนึงถึงกำรวำงอำคำรโรงครูที่มีควำมเชื่อเรื่ องกำรหันหน้ ำโรง
เฉพำะทิศใต้ กบั ทิศเหนือเท่ำนัน้ โดยแนวอำคำรสีเหลีม่ พืนผ้ ำ แนวตะวันออก-ตะวันตก
ข้ อดี -กำรจัดคำนึงถึงกำรเข้ ำถึงของนักท่องเที่ยวให้ ได้ รับรู้ถึงลำนกิจกรรมที่
เป็ นตัวหลักของโครงกำร เมื่อเปิ ดโล่งสำมำรถมองเห็น และรับรู้ถึงทะเลสำบได้
-ส่วนนิทรรศกำร กับโรงมหรสพอยูส่ ว่ นกลำงเพื่อกันควำมปลอดภัย กำร
วำงอำคำรใหญ่(โรงมหรสพกับ นิทรรศกำร)ให้ อยูใ่ นแนวออกตก เพื่อกันกระแสลมได้
-สวนอยูต่ ิดทะเลสำบ เป็ นพื ้นที่สำธำรณะใช้ ในช่วงเทศกำลประจำปี ได้
ข้ อเสีย -ที่จอดรถควรอยูใ่ กล้ ถนนใหญ่ในด้ ำนทิศใต้ ให้ มำกที่สดุ
-ลำนควรอยูใ่ นพื ้นที่ตรงกลำงพื ้นที่โครงกำร
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-ลำนกลำงแจ้ ง ไม่สมั พันธ์ กบั สวนที่ใช้ เป็ นพื ้นที่กิจกรรมของเทศกำล
ประจำปี

ภำพที่ 146 ภำพแสดง Zone B
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
Zone B
กำรจัดส่วนให้ กิจกรรมหลัก คือ ลำนกลำงแจ้ ง โรงมหรสพในร่ม นิทรรศกำร อยูใ่ น
ส่วนกลำง โดยมีอำคำรของกลุม่ ที่สมั พันธ์ กนั โดยรอบ
ข้ อดี -กำรรับรู้จดั เจนของผัง ถึงควำมสัมคัญของอำคำรที่ตอบสนองกิจกรรมที่
คนใช้ สว่ นใหญ่ อยูใ่ นบริ เวณสำคัญของพื ้นที่ แล้ วล้ อมด้ วยกิจกรรมที่สนับสนุน เช่น ส่วนบริ กำร
ของสำนักงำน ส่วนฝึ กอบรม ส่วนเสวนำกลุม่ ลุม่ น ้ำทะเลสำบ เป็ นต้ น
ข้ อเสีย -ยังไม่สอื่ ถึงกลุม่ ของพื ้นที่ อำคำร ที่เป็ นกลุม่ เดียวกัน ไปกระจุกอยู่
ส่วนกลำงอย่ำงเดียว พื ้นที่ตงเยอะ
ั้
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ภำพที่ 147 ภำพแสดง Zone C
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
Zone C
กำรจัด zone เว้ นระยะที่ตอบสนองของกิจกรรมหลัก ที่ใช้ พื ้นที่เยอะ โดยกำรนำ
รูปแบบลำนมำใช้ โดยล้ อมด้ วย zone ย่อยที่สนับสนุนกิจกรรมหลักของโครงกำร
ข้ อดี -ตอบสนองพื ้นที่กำรใช้ กิจกรรมของคนกลุม่ ใหญ่ได้
-สำมำรถมองเห็นทะเลสำบ โดยผ่ำน อำคำร เงำไม้ ลำน ไปยังทะเลสำบ
ข้ อเสีย -กลุม่ อำคำรที่สนับสนุนไม่ควรล้ อมลำน ควรมีลำนย่อยของแต่ละส่วน
เพื่อตอบสนองกิจกรรมที่เฉพำะกลุม่ ไป
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2.3 Schematic Design
2.3.1 Schematic Design 1

ภำพที่ 148 ภำพแสดง Schematic Design 1
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจัย
2.3.2 Schematic Design 2

ภำพที่ 149 ภำพแสดง Schematic Design 2
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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2.3.3 Schematic Design 3

ภำพที่ 150 ภำพแสดง Schematic Design 3
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
2.3.4 Schematic Design 4

ภำพที่ 151 ภำพแสดง Schematic Design 4
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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2.3.5 Schematic Design 5

ภำพที่ 152 ภำพแสดง Schematic Design 5
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
ออกแบบสถาปั ตยกรรมของแต่ ละกลุ่มกิจกรรมโดยคานึงถึงพืน้ ที่การเข้ าถึงที่ตงั ้ โครงการ
และการรับรู้ ของกลุ่ม
ส่ วนกลุ่มนักท่ องเที่ยว (นักวิชำกำร นักศึกษำ ชุมชนคลองลำปำ กลุม่ คนในตัวเมือง)
ดังที่วิเครำะห์กำรสัญจรจะมำจำกทิศตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นส่วนใหญ่ ทำให้
กำรออกแบบพื ้นที่ต้องคำนึงถึงกำรรับรู้ของกลุม่ นักท่องเที่ยวเป็ นหลัก ที่คิดว่ำไม่ร้ ูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมโนรำเลยเป็ นที่ตงั ้ ต้ องออกแบบเพือ่ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กลุม่ นักท่องเที่ยวให้ มำกที่สดุ
เช่น พื ้นที่จอดรถเป็ นแบบลำนที่เน้ นควำมเป็ นพื ้นบ้ ำน ในกำรจอดรถใต้ เงำไม้ พื ้นที่ทำให้ กำรรับรู้
ของกลุม่ ผ่อนคลำยไม่ตงึ เครี ยดเกินไปในกำรเข้ ำถึง ด้ ำนหน้ ำมีกำรปลูกข้ ำว เช่น พันธ์ ข้ำวสังหยุด
ข้ ำวเล็บนก ของกลุม่ คนลุม่ ทะเลสำบสงขลำเพื่อบ่งบอกถึงอำชีพของผู้ละเล่นโนรำเป็ นชำวนำโดย
ส่วนใหญ่กำรละเล่นโนรำจึงเล่นหลังจำกฤดูเก็บเกี่ยวทำให้ นกั ท่องเที่ยวรู้ที่มำที่ไปของกลุม่ โนรำ
ส่วนไผ่ที่ปลูกจะเป็ นไผ่ตง ที่สำมำรนำมำปลูกโรงโนรำโรงครูได้ โดยมีลำนนำข้ ำวเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็ จ
ก็จะเป็ นลำนในกำรเตรี ยมไม้ ไผ่ไปประกอบเป็ นโรงครูตอ่ ไป ลักษณะทำงสถำปั ตยกรรมส่วน
ต้ อนรับที่อยูร่ ะหว่ำงกลำง จะแสดงถึงส่วนหนึง่ ของบริ บทเฉพำะของลุม่ น ้ำทะเลสำบ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้ รับรู้บรรยำกำศของท้ องถิ่นมำกที่สดุ
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ส่ วนกลุ่มคนลุ่มนา้ ทะเลสาบ (ผู้ละเล่นโนรำของ คณะโนรำ คือ นำยโรง นำงรำ
นำยพรำน และลูกคู)่ และ( ผู้ร่วมกำรละเล่นโนรำ คือ ผู้สงู อำยุ แม่ยก คนในท้ องถิ่น เด็กเยำวชน)
กำรสัญจรของกลุม่ นี ้มีควำมเกี่ยวพันธ์ ของพื ้นที่ข้ำงเคียงที่เป็ นพื ้นที่วดั ซึง่ กลุม่ โนรำมักเกี่ยวพันธ์
กับกับวัด (ดังที่กล่ำวมำแล้ วในบทที่ 2) ในด้ ำนกำรเอื ้อประโยชน์ร่วมกัน และกลุม่ คนลุม่ น ้ำ
ทะเลสำบมักมำทำบุญ ก่อนฉันเช้ ำ เที่ยง ทำให้ มำยังพื ้นที่เพื่อบนปะพูดคุย หรื อนำปิ่ นโตมำทำนใต้
เงำไม้ ของโครงกำรก็ได้ หรื อมำนัง่ รับประทำนอำหำรในโครงกำรที่มีกำรจำหน่ำยอำหำรใต้ ฯลฯ
กำรเข้ ำถึงพื ้นที่จึงอยูด่ ้ ำนทิศเหนือ (ดังที่วิเครำะห์มำ) ลักษณะของพื ้นที่กำรเข้ ำถึงมักต้ องผ่ำนเงำ
ไม้ มำยังลำนของกลุม่ ที่มีไม้ ใหญ่ปลูกไว้ ใต้ ไม้ ใหญ่มีแคร่ไว้ นงั่ พัก
กรณีมีกิจรรม ทังโนรำโรงครู
้
และกำรละเล่นโนรำ พื ้นที่ดงั กล่ำวก็เป็ นพื ้นที่เตรี ยมงำน เช่น
พื ้นที่วำงอำหำรเลี ้ยงพระ เลี ้ยงชำวบ้ ำนของเจ้ ำภำพ พื ้นที่จำหน่ำยเครื่ องไหว้ ของพิธีกรรมต่ำงๆ
พื ้นที่แต่งตัวของผู้ที่แก้ บนบำนไว้ กบั โนรำ พื ้นที่พกั ของู้ปกครองเด็กทำรกที่เป็ นเสน ให้ โนรำช่วย
รักษำให้ ลักษณะสถำปตยกรรมจึงเป็ นอำคำรเอนกประสงค์จึงเหมำะสมกว่ำกำรออกแบบเพื่อ
ตอบสนองกิจกรรมเฉพำะ เพรำะเมื่อเป็ นอำคำรสำธำรณะของสังคมก็ควรตอบสนองกิจกรรมที่
ชุมชนใช้ ที่หลำกหลำยและสำมำรถปรับเปลีย่ นได้ แต่ยงั คงมีหน้ ำที่หลบแดด หลบ ฝน ใช้ วสั ดุ
ท้ องถิ่น ช่ำงสำมำรถซ่อมได้ จึงเป็ นสถำปั ตยกรรมที่เป็ นอำคำรโถงโล่ง ที่พบโดยทัว่ ไปของพื ้นที่ลมุ่
น ้ำทะเลสำบมำใช้ เพื่อรองรับกิจกรรมของสังคม เมื่อมีงำนก็ทำให้ เศรษฐกิจชุมชนดีขึ ้น ด้ ำนกำรนำ
ของที่มีอยูข่ องบ้ ำนตนมำจำหน่ำย เช่น เสือ่ กระจูด พืชผัก ขนม หัตกรรมหนังตะลุง ผ้ ำนุง่ อุปกรณ์
จับปลำ ของเล่นเด็ก เป็ นต้ น มำจำหน่ำยในงำนโดยมีเงำไม้ ช่วยบังแดดให้ อีกทังได้
้ ชมกำรละเล่น
โนรำไปในตัว
ส่วนกลุม่ คนลุม่ ทะเลสำบ มีผลต่อกำรส่งเสริ มวัฒนธรรมโนรำมำกที่สดุ ควรจัดพื ้นที่เพื่อ
ตอบสนองกิจกรรมดัง่ เดิม บรรยำกำศดัง่ เดิมไว้ ให้ มำกที่สดุ กำรสร้ ำงกลุม่ ที่มีรำกฐำนทำง
วัฒนธรรมโนรำหนำแน่นอยูแ่ ล้ ว ควรสนับสนุนให้ มำก ทำให้ กลุม่ เห็นคุณค่ำ
ส่ วนกลุ่มเยาวชน เป็ นส่วนของเด็กเล็กมำฝึ กอบรมโดยครูโนรำ ที่ทำกำรละเล่นในแต่ละ
สัปดำห์มำสอน พื ้นที่ลำนเป็ นพื ้นที่วิ่งเล่นของเด็ก เป็ นพื ้นที่ปลอดภัยกำรเห็นง่ำย มีกำรเชื่อม
ควำมสัมพันธ์ กบั กลุม่ คนลุม่ ทะเลสำบ เพื่อช่วยสอดส่องดูแล อีกทังผู
้ ้ ปกครองก็ไปใช้ พื ้นที่ในส่วน
พื ้นที่กลุม่ วัฒนธรรมโนรำ
ในแต่ละกลุม่ สำมำรถเข้ ำถึงลำนหลักได้ กำรที่ทำให้ กำรสัญจรไม่ชดั ช่วยได้ โดย กำรปลูก
พุม่ ไม้ เตี ้ย วัสดุพื ้นผิวที่ตำ่ งกัน พืชพรรณที่ตำ่ งกัน ก็ช่วยในกำรสัญจรที่ชดั เจนยิ่งขึ ้น และไม่ผลกำร
ออกแบบที่แข็งเกินไป
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2.4 การออกแบบและพัฒนาแบบ
2.4.1 กำรพัฒนำแบบครัง้ ที่ 1

ภำพที่ 153 ภำพแสดงโมเดล ของกำรพัฒนำแบบครัง้ ที่ 1
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
Comment : กำรวำงผังอำคำรกระจำยทำให้ ไม่สำมำรถรับรู้ถงึ กำรสัญจรของแต่ละส่วนได้ ควร
จัดให้ อำคำรสำคัญๆ อยูใ่ นแนวแกนเดียวกันเพื่อกำรรับรู้ที่งำ่ ยในกำรวำงผัง และทำให้ กำรสัญจร
ได้ ใกล้ ยิ่งขึ ้น
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2.2 การพัฒนาแบบก่ อน จะเป็ นแบบขัน้ สุดท้ ายมีดังนี ้
2.2.1 มีการปรับผัง

ภำพที่ 154 ภำพแสดงกำรปรับผังโครงกำร
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
ปรับผังโครงกำรให้ อยูใ่ นแนวควำมคิด ที่เป็ นพื ้นที่ของสังคมลุม่ ทะเลสำบ
มำใช้ ทำกิจกรรมในกำรละเล่นโนรำ(หลัก) พักผ่อน พบปะพูดคุย กิจกรรมเทศกำลสำคัญของ
จังหวัด ดังที่กล่ำวไปแล้ ว ทำให้ ผงั เป็ นแบบพื ้นบ้ ำน ทำให้ แนวควำมคิดในกำรออกแบบ คือ กำร
ออกแบบลำน (ที่มีควำมสัมพันธ์ ของคนในชุมชน กำรรับรู้ถึงพื ้นที่สำธำรณะของสังคมโดยสังคม
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เป็ นเจ้ ำของพื ้นที่ รวมทังสั
้ งคมต้ องช่วยกันดูแล โดยเริ่ มออกแบบลำนเป็ นหลัก มีอำคำร เงำไม้
ล้ อมรอบ ลำนไว้ โดยส่วนของกลุม่ อำคำรแต่ละส่วนจะมีลำนของตัวเอง ที่มีกำรใช้ สอยที่แตกต่ำง
กัน เช่น ส่วนกลุม่ คนลุม่ ทะเลสำบ จะใช้ ไม้ ใหญ่เป็ นเงำให้ ลำนเพื่อที่จะได้ นงั่ คุยกัน หรื อพักผ่อน
บนแคร่ สำยตำสำมำรถมองไปยังที่ไกลๆได้ (คนภำยนอกมองเห็นไม่ถนัดยิ่งดี), ส่วนฝึ กอบรม
เยำวชนใช้ พื ้นที่ลำนของกลุม่ ในกำรวิ่งเล่นตำมประสำเด็กโดยจะออกแบบให้ อำคำร กับเงำไม้
ล้ อมรอบ(คนภำยนอกมองเห็นไม่ถนัดยิ่งดี)
2.2.2 มีการปรับโครงสร้ าง
อำคำรโรงมหรสพ เป็ นอำคำรที่มีช่วงพำดของเสำกว้ ำง เพื่ออัตรสในกำร
สอดสำยตำในกำรชม ทำให้ ต้องใช้ โครงสร้ ำงเหล็กเป็ นส่วนใหญ่
อำคำรต้ อนรับ เป็ นอำคำรขนำดใหญ่รองลงมำ มี 2 ชัน้ แต่ช่วงพำดไม่
กว้ ำงมำก โครงสร้ ำงที่เหมำะสมเป็ นเสำ คสล. โครงหลังคำเป็ นโครงเหล็ก
3. แบบโครงการขัน้ สุดท้ าย
กำรนำเสนอแบบสถำปั ตยกรรมจะลำดับไปตังแต่
้ ภำพรวมของโครงกำรทังในส่
้ วนของผัง
และรูปด้ ำนรวมไล่เรี ยงไปตำมควำมสำคัญของอำคำรและนำรูปแบบจำกกำรศึกษำมำใช้ ร่วมกับ
กำรออกแบบดังนี ้
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ภำพที่ 155 ภำพแสดงกำรเข้ ำถึงโครงกำร
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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ภำพที่ 156 ภำพแสดงผังหลังคำ และรูปด้ ำนที่ 1
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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ภำพที่ 157 ภำพแสดงผังกำรสัญจร และรูปด้ ำนที่ 2
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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ภำพที่ 158 ภำพแสดงผังงำนระบบไฟฟ้ ำ และรูปด้ ำนที่ 3
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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ภำพที่ 159 ภำพแสดงผังงำนระบบประปำ และรูปด้ ำนที่ 4
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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ภำพที่ 160 ภำพแสดงกำรออกแบบโรงมหรสพโนรำในร่ม
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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ภำพที่ 161 ภำพแสดงอำคำรนิทรรศกำรหมุนเวียน และนิทรรศกำรถำวร
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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ภำพที่ 162 ภำพแสดง อำคำรต้ อนรับ-ห้ องสมุด
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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ภำพที่ 163 ภำพแสดงอำคำรสำนักงำน
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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ภำพที่ 164 ภำพแสดงอำคำรเอนกประสงค์
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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ภำพที่ 165 ภำพแสดงอำคำรฝึ กอบรมกำรละเล่นโนรำ และอำคำรชมรมวัฒนธรรมโนรำ
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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ภำพที่ 166 ภำพแสดงอำคำรร้ ำนอำหำร และขำยสินค้ ำโอท็อบ
ทีม่ ำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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ภำพที่ 167 ภำพแสดงโรงโนรำกลำงแจ้ ง
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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ภำพที่ 168 ภำพแสดงโรงโนรำโรงครูกลำงแจ้ ง
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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ภำพที่ 169 ภำพแสดงทัศนียภำพลำนกลำงแจ้ ง
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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ภำพที่ 170 ภำพแสดงทัศนียภำพทำงเข้ ำโครงกำรทังด้
้ ำนหน้ ำ และหลัง
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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ภำพที่ 171 ภำพแสดงกำรละเล่นโนรำในร่ม และกลำงแจ้ ง
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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ภำพที่ 172 ภำพแสดงหุน่ จำลองผังบริ บทรอบโครงกำร
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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ภำพที่ 173 ภำพแสดงหุน่ จำลองโครงกำร
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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ภำพที่ 174 ภำพแสดงหุน่ จำลองทำงเข้ ำด้ ำนหน้ ำ
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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ภำพที่ 175 ภำพแสดงหุน่ จำลองทำงเข้ ำด้ ำนชมรมวัฒนธรรมโนรำ
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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ภำพที่ 176 ภำพแสดงหุน่ จำลองส่วนส่งเสริ มวัฒนธรรมโนรำ
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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ภำพที่ 177 ภำพแสดงหุน่ จำลองขยำยโรงโนรำ และอื่นๆ
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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ภำพที่ 178 ภำพแสดงหุน่ จำลองขยำยอำคำรโรงมหรสพโนรำในร่ม
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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ภำพที่ 179 ภำพแสดงหุน่ จำลองขยำยอำคำรนิทรรศกำร
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั
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ภำพที่ 180 ภำพแสดงควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงวัฒนธรรมโนรำกับลักษณะสถำปั ตยกรรมที่ออกแบบ
ที่มำ: จำกกำรศึกษำของผู้วิจยั

บทที่ 6
สรุปและข้ อเสนอแนะ
สรุป
โครงการศูนย์สง่ เสริ มวัฒนธรรมโนรา เป็ นการศึกษาเพื่อหาแนวทางการออกแบบงาน
สถาปั ตยกรรมที่สง่ เสริ มวัฒนธรรมโนราด้ านการอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู และสืบสาน ผู้ศกึ ษาให้ ความสาคัญ
กับการศึกษาทดลองหาแนวทางเพื่อใช้ เป็ นต้ นแบบในการออกแบบสถาปั ตยกรรมที่ช่วยให้
กลุม่ เป้าหมายเข้ าใจถึงวัฒนธรรมโนราได้ การศึกษาครัง้ นี ้มีกลุม่ เป้าหมาย คือ ประชาชนรอบลุม่
ทะเสาบสงขลา ที่มีรูปแบบการดารงชีวิตที่สมั พันธ์ กบั วัฒนธรรมโนราอยูแ่ ล้ ว ก่อนการออกแบบ
โครงการผู้ศกึ ษาได้ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาวิธีในการออกแบบ พบว่าโครงการนี ้ควรมีองค์ประกอบ
หลัก 2 ประการ คือ กิจกรรมที่จะจัดขึ ้นภายในโครงการและงานสถาปั ตยกรรม โดยกิจกรรมจะเป็ น
ส่วนช่วยส่งเสริ มให้ กลุม่ ประชาชนลุม่ ทะเลสาบสงขลาได้ เรี ยนรู้ และทาความเข้ าใจวัฒนธรรมโนรา
แก่เยาวชนรุ่นต่อไป โดยอาศัยพื ้นที่และงานสถาปั ตยกรรมเป็ นสิง่ รองรับกิจกรรม และเป็ นเครื่ องมือ
ในการสนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู้ จากการศึกษาครัง้ นี ้มีประเด็นสาคัญสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1.การรวบรวมข้ อมูลและสรุปข้ อมูล เป็ นขันต้
้ นในการศึกษาพบว่าข้ อมูลมีความคลุม เคลือ
ในความคิดของผู้ทาวิจยั เอง ส่งผลให้ การจาแนกประเภทของเนื ้อหาไม่ชดั เจนพอ ซึง่ เกิดความ
เสียดายหากจาเป็ นต้ องตัดส่วนหนึง่ ส่วนใดของข้ อมูลออกไป จึงทาให้ กระบวนการขันนี
้ ้ล่าช้ า
2.การสรุปโปรแกรมเพื่อการออกแบบสถาปั ตยกรรม เป็ นส่วนสาคัญของวิทยานิพนธ์ ทาง
สถาปั ตยกรรม โดยขันตอนนี
้
้คือ การนาข้ อมูลที่ผา่ นการวิเคราะห์มาจากขันแรกน
้
ามาพิจารณา
สรุปเป็ นโปรแกรมหรื อกิจกรรมที่จะนาไปสูก่ ารออกแบบสถาปั ตยกรรม หรื อพื ้นที่ที่ตอบสนอง
กิจกรรมนันๆ
้ จากนันจึ
้ งสรุปเป็ นพื ้นที่เพื่อหาที่ตงโครงการตามพื
ั้
้นที่ที่ต้องการ แล้ วจึงนาผลสรุปนัน้
ไปสูก่ ระบวนการออกแบบทางสถาปั ตยกรรมต่อไป
สรุปการออกแบบสถาปั ตยกรรม ถือว่าสถาปั ตยกรรมเป็ นส่วนหนึง่ ของวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ของชุมชนนันๆ
้ ที่จะแสดงออกถึงภูมิปัญญาและความเจริ ญรุ่งเรื องของแต่ละชุมชน เราสามารถ
ศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็ นอยูข่ องแต่ละกลุม่ ชนได้ จากงานสถาปั ตยกรรม ศึกษาถึงคุณค่าของ
วัฒนธรรมการละเล่นพื ้นบ้ าน อันจะนาไปสูร่ ากเหง้ าทางความคิดและความรู้ของคนลุ่มทะเลสาบ
ที่ควรค่าแก่การทาความเข้ าใจและนามาสืบสานหรื อประยุกต์ให้ เกิดประโยชน์สาหรับบริ บทใหม่
แห่งปั จจุบนั และอนาคต เพื่อเป็ นแนวคิดเพื่อศึกษาลักษณะทางสถาปั ตยกรรมลุม่ ทะเลสาบสงขลา
ทังที
้ ่วา่ ง รูปแบบ และความเหมาะสมสอดคล้ องกับบริ บทของพื ้นที่นนๆ
ั้
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ในส่วนของการออกแบบศูนย์สง่ เสริ มวัฒนธรรมโนรา คือ การรื อ้ ฟื น้ ภูมิปัญญาของช่างใน
อดีต การบูรณาการสถาปั ตยกรรมในอดีตและปั จจุบนั และการใช้ แรงบันดาลใจจากอดีต มาใช้ ใน
การออกแบบ เช่น ประโยชน์ใช้ สอยทางด้ านวัฒนธรรมโนราและสังคมสมัยใหม่, ลักษณะของ
สถาปั ตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพื ้นที่ลมุ่ ทะเลสาบสงขลา, การใช้ วสั ดุและโครงสร้ างยุคปั จจุบนั
, การประยุกต์กิจกรรมสาธารณะของชุมชนที่เป็ นลานทรายมาใช้ เนื่องจากทรายสามารถดูดซับ
น ้าฝนได้ ดี แมลง งู ไม่สามารถเข้ าบนลานทรายเมื่ออากาศร้ อนได้ , การใช้ ต้นไม้ เป็ นSpace เพื่อ
กาหนดทิศทางการสัญจรเป็ นลักษณะเฉพาะในท้ องถิ่นมาใช้ เป็ นต้ น
จากผลสรุปความคิดเห็น จากการวิจยั ในครัง้ นี ้ คือ คนในพื ้นที่สามารถใช้ กิจกรรมของกลุม่
วัฒนธรรมได้ เช่น พิธีกรรมโนราโรงครู , การละเล่นโนรากลางแจ้ ง, เมื่อฝนตกก็สามารถไปละเล่นใน
โรงมหรสพโนราในร่มได้ ดังนันจึ
้ งสามารถเล่นได้ ตลอดทังปี
้ การศึกษาด้ านวัฒนธรรมเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่องคือ ศึกษาข้ อมูลในห้ องสมุดแล้ วก็เข้ า ชมนิทรรศการชัว่ คราวของคณะโนราที่ทาการละเล่น
ในช่วงสัปดาห์นนั ้ ต่อด้ วยนิทรรศการถาวรที่มีการจัดแสดงอุปกรณ์สาคัญของวัฒนธรรมโนรา
หลังจากนันก็
้ สามารถ เข้ าชมในพื ้นที่ฝึกอบรมเยาวชน ฝึ กราโนรา และสุดท้ ายการรับรู้การละเล่น
โนราจริ งในโรงละครแบบโนรา ทาให้ การเข้ ามาศึกษาด้ านวัฒนธรรมเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และ
เข้ าใจได้ ในวันเดียว เหมาะสาหรับสังคมสมัยใหม่ที่ให้ ความสาคัญกับเวลามากกว่าสังคมในอดีต ที่
เน้ นปฏิสมั พันธ์ ระหว่างคนต่อคน
ทิศทางการนาความรู้ไปใช้ คือ การออกแบบตามแผนการพัฒนา และยุทธศาสตร์ ของ
จังหวัดพัทลุง จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การส่งเสริ มวัฒนธรรม ส่งเสริ มรายได้ จากผลิตภัณฑ์ของโนรา
สินค้ าโอท็อป เป็ นต้ น
ข้ อเสนอแนะ
การดาเนินการวิจัยครัง้ นี ้อยู่ในประเภทของวัฒนธรรมโนรา ซึ่งสถาปั ตยกรรมก็เป็ นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมที่เกิ ดจากการใช้ กิจกรรมด้ านวัฒนธรรมโนรา จึงเกิ ดรู ปแบบสถาปั ตยกรรม
เฉพาะที่ถอดแบบมาจากภูมิปัญญาของช่างในอดีตมาประยุกต์ใช้ ข้ อเสนอแนะ คือ วัฒนธรรม
ของกลุม่ ใดๆล้ วนก่อรูปเป็ นลักษณะสถาปั ตยกรรมเฉพาะของแต่ละกลุม่ วัฒนธรรม ทังในด้
้ านการ
วางผัง ที่ว่าง รู ปแบบทางสถาปั ตยกรรม รวมไปถึ งองค์ประกอบเล็กๆที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรม
นันๆ
้ วัฒนธรรมที่เสนอแนะ เช่น วัฒนธรรมมอญ วัฒนธรรมชาวเลวัฒนธรรมริ มแม่น ้า วัฒนธรรม
ขาวสวน เป็ นต้ น ก็สามารถใช้ สถาปั ตยกรรมเป็ นเครื่ องมือบ่งบอกถึงวัฒนธรรมนันๆได้
้
ทาให้ คนใน
วัฒนธรรมรู้สกึ รักและห่วงแหนในวัฒนธรรมของตน รวมทังได้
้ อนุรักษ์ สืบสาน พื ้นฟูตอ่ ไป
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การออกแบบมีเวลาจากัด การวางแผนทางเลือกที่เหมาะสมต่อระยะเวลาเป็ นสาคัญ การ
ออกแบบที่ใช้ เป็ นการปฎิรูปสถาปั ตยกรรมของท้ องถิ่ นลุม่ น ้าทะเลสาบสงขลาอันเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะให้ เข้ ากับยุคสมัย เช่น ประโยชน์ใช้ สอย เทคโนโลยีการใช้ วสั ดุ โครงสร้ างในสมัยปั จจุบนั และ
สอดคล้ องกับวัฒนธรรม สังคม ความคิด ความเชื่อ และเศรษฐกิจ เป็ นต้ น มาทาการออกแบบ
ตามโปรแกรมที่วางไว้ (ดูผลการออกแบบ) อี กทางเลือ กหนึ่ง คือ การออกแบบโดยการปฎิวัติ
สถาปั ตยกรรม โดยการทิ ้งรูปแบบสถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่นออกไป มาศึกษาเลือกทางเลือกที่เหมาะสม
กว่าในด้ านใดด้ านหนึง่ โดยยังคงมีจิตวิญญาณของวัฒนธรรมเดิมอยู่(โดยการรับรู้ ของSpace) มา
ใช้ ในการออกแบบ การที่จะวางแผนจัดการในการทาวิทยานิพนธ์ จึงเป็ นสิง่ สาคัญในการศึกษาวิจัย
การวิจยั นี ้เป็ นการออกแบบในทางเลือกหนึ่ง ผู้วิจัยคิดว่าวิทยานิพนธ์ นี ้น่าจะเป็ นฐานข้ อมูลที่ดีใน
อนาคตที่จะพัฒนาต่อยอด สืบสาน และสร้ างสรรค์สถาปั ตยกรรมไทย และยังเน้ นการเก็บรวมรวม
ข้ อมูลวัฒนธรรมโนราให้ ผ้ สู นใจได้ ศกึ ษาต่อไป
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